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VIKTIG INFORMATION
Information till investerare
Detta prospekt (”prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige av aktier i Resurs Holding AB (publ) 
(”Resurs”) och upptagandet till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm. För definitioner av vissa begrepp som används i prospektet, se ”Vissa 
definitioner” nedan.

För Erbjudandet och prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet eller prospektet och därmed sammanhängande rättsför-
hållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga 
eller fullständiga.

Distribution av detta prospekt och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ingen åtgärd 
har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet 
riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Japan eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare pro-
spekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte 
distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller Erbjudandet kräver såda-
na åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltigt. Personer som mot-
tar exemplar av detta prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot 
tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita 
sig på sin egen bedömning av Resurs och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella 
investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på 
informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra 
några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av 
Resurs eller Managers och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet eller distribution av detta 
prospekt, eller några transaktioner som genomförs med anledning av Erbjudandet, ska anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt 
och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för dess offentliggörande eller att det inte har förekommit någon förändring i Resurs verksam-
het efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i prospektet kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt 
bestämmelserna om tillägg till prospekt i lagen om handel med finansiella instrument.

Aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securi-
ties Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, 
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i 
U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna erbjuds utanför USA med 
stöd av Regulations under U.S. Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Eventuellt erbjudande av 
aktier i USA kommer endast att lämnas till ett begränsat antal investerare som bedöms vara qualified institutional buyers, enligt definition i Rule 
144A U.S. Securities Act (”Rule 144A”) (”QIBs”), i enlighet med Rule 144A eller annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som 
inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act. Aktierna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange 
Commission (”SEC”), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller 
uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av detta prospekt. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra länder än Sverige. I andra 
medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett sådant erbjudan-
de endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Framåtriktad information och riskfaktorer
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Resurs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. 
Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägel-
ser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information 
är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständighe-
ter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja 
sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Resurs framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte 
begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Varken Resurs, Säljande Aktieägare eller Joint Global Coordinators lämnar några utfästel-
ser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande 
omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen 
överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan Managers komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den 
som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, 
OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på 
Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Se vidare under rubriken ”Stabilisering” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier
Institutionella investerare beräknas att omkring den 29 april 2016 erhålla besked om tilldelning i särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds. 
Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Carnegie respektive Nordnet kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad 
värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktier i 
Resurs kan medföra att dessa förvärvare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidi-
gast den 3 maj 2016. Handel i Resurs aktie på Nasdaq Stockholm beräknas komma att påbörjas omkring den 29 april 2016. Det förhållandet att 
aktier kan komma att finnas tillgängliga på förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå först den 3 maj 2016 kan innebära att förvärvaren inte har 
möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handeln i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot 
eller på värdepappersdepån.
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Erbjudandet i sammandrag
Prisintervall
50–60 SEK per aktie.

Anmälningsperiod för allmänheten
19 april–27 april 2016

Offentliggörande av försäljningspris
29 april 2016

Första dag för handel i Resurs aktier
29 april 2016

Likviddag
3 maj 2016

Övrig information
Kortnamn: Resurs 
ISIN-kod: SE0007665823

Finansiell information
Delårsrapport januari–mars 2016 10 maj 2016
Delårsrapport januari–juni 2016 9 augusti 2016
Delårsrapport januari–september 2016 8 november 2016

Vissa definitioner
I prospektet används följande definitioner:
Ankar investerarna avser Swedbank Robur Fonder AB (”Swedbank 

Robur”), Andra AP-fonden,  Handelsbanken 
Fonder AB (”Handelsbanken Fonder”) och 
Catella Fondförvaltning AB (”Catella”).

Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ).
Erbjudandet avser erbjudandet enligt detta prospekt.
Euroclear Sweden avser Euroclear Sweden AB.
Goldman Sachs avser Goldman Sachs International.
Huvudägarna avser Cidron Semper Ltd. och Waldakt AB.
Joint Book runners 
eller Managers

avser Joint Global Coordinators och SEB.

Joint Global 
Coordinators

avser Carnegie, Goldman Sachs och Morgan 
Stanley.

Koncernen avser den koncern vari Resurs Holding AB är 
moderbolag.

Morgan Stanley avser Morgan Stanley & Co. International plc.
Nasdaq Stockholm avser, beroende på sammanhanget, den 

reglerade marknaden Nasdaq Stockholm eller 
Nasdaq OMX Stockholm AB.

Nordic Capital avser, beroende på sammanhanget, Nordic 
Capital Fund VII1) eller Cidron Semper Ltd.

Resurs eller  
Bolaget

avser, beroende på sammanhanget, Resurs 
Holding AB (organisationsnummer 556898-
2291) eller den koncern vari Resurs Holding AB 
är moderbolag.

Resurs Bank avser Resurs Bank AB
SEB avser Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
SEK, EUR, NOK, 
DKK och USD

avser svenska kronor, euro, norska kroner, 
 danska kroner respektive amerikanska dollar.  
M avser miljoner. K avser tusen.

Säljande 
Aktieägare

avser Cidron Semper Ltd, Waldakt AB och RSF 
Invest AB.
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Bakgrund och motiv 49
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1) Nordic Capital Fund VII, bestående av Nordic Capital VII Limited, som agerar general partner åt 
Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P. tillsammans med närstående med 
investeringsbolag. 
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Sammanfattning

Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten 
A–E (A.1–E.7). 

Sammanfattningen i detta prospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av vär
depapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas 
luckor i punkternas numrering. 

Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det 
möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskriv
ning av punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar

A.1 Introduk
tion och 
varningar 

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. 

Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av pro-
spektet i dess helhet från investerarens sida. 

Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investe-
rare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli 
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga 
förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, 
inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, fel-
aktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsam-
mans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare 
när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2 Samtycke 
till använd
ning av 
prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda prospektet för efterföljande 
återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

Avsnitt B – Emittent

B.1 Firma och 
handels
beteckning

Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Resurs Holding AB (publ).  
Bolaget bildades i Sverige.

B.2 Säte och 
bolagsform

Bolaget är ett svenskt publikt aktie bolag, som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Bolaget bildades i Sverige. Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun.
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Sammanfattning

B.3 Huvudsaklig 
 verksamhet 

Resurs är en ledande leverantör av produkter inom betallösningar (bland annat retail finan-
ce och kreditkort), privatlån och vissa nischade försäkringsprodukter i Norden. Per den 31 
december 2015, hade Resurs Payment Solutions och Consumer Loans cirka 1,2 miljoner 
kunder (inklusive cirka 50 000 kunder i Norge till följd av förvärvet av yA Bank AS (”yA 
Bank”) och MetaTech AS (”MetaTech” och tillsammans med yA, ”yA Bank-koncernen”) 
den 26 oktober 2015 (”yA Bank-förvärvet”)) med saldo/skuld i Norden och hade en låne-
portfölj om 18,2 miljarder SEK (inklusive en låneportfölj om 3,5 miljarder SEK förvärvad 
genom yA Bank-förvärvet). Under räkenskapsåret som avslutades den 31 december hade 
Resurs drygt 19,9 miljarder SEK i nyutlåning. Resurs har kontinuerligt expanderat sin verk-
samhet och Bolagets låneportfölj har ökat från 9,3 miljarder SEK per den 31 december 
2013 till 18,2 miljarder SEK per den 31 december 2015, vilket motsvarar en genomsnittlig 
årlig tillväxttakt om 40,2 procent (inklusive yA Banks låneportfölj om 3,5 miljarder SEK).

Från huvudkontoret i Helsingborg, Sverige, har Resurs utvecklat långsiktiga relationer med 
ett stort antal av de största företagen inom detaljhandeln i Norden. Per den 31 december 
2015 erbjöd Resurs lösningar inom retail finance till fler än 1 200 retail finance-partners, 
med ett nätverk om cirka 35 000 butiker. Per den 31 december 2015 hade Resurs mer än 
2,4 miljoner enskilda aktiva retail finance-kunder, med en genomsnittlig initial lånestorlek 
om cirka 1 550 SEK. Resurs bygger sin bas av retail finance-kunder och ökar sin försälj-
ningspenetration genom partnerskap med online-företag och detaljhandelskedjor. Led-
ningen anser att Bolagets möjlighet att utveckla sitt utbud baserat på en omni-kanal- 
strategi (i butik, online och mobilt) och att närma sig konsumenter genom en mängd olika 
retail-kanaler är en viktig konkurrensfördel som bidrar till att säkerställa en bred penetra-
tion av retail finance-produkter. Därutöver täcker Resurs ett brett demografiskt utbud och 
samlar information om sina betallösnings- och privatlånekunder, bland annat vad gäller 
kreditanvändnings- och konsumtions data, betalningsmönster samt kredithistorik, i vad 
ledningen anser vara en av Nordens största interna databaser vilken innehåller denna typ 
av konsumentinformation.

B.4a Trender Utöver det makroekonomiska klimatet, finns det flera andra viktiga trender som påverkar 
tillväxten i de länder som är relevanta för Resurs. Dessa trender förväntas ha en inverkan 
på marknaden även framöver:

• Ökad social acceptans för privatlån. 
• Regulatoriska förändringar såsom ”bolånetak”. 
• Utveckling av banktjänster online. 
• Växande marknad för låneförmedlare.

Enligt en ledande internationell extern konsultfirma förväntas stabil tillväxt i utestående 
balanser på samtliga geografiska marknader var för sig mellan 2014 och 2019. Utestående 
balans i Sverige, Norge, Danmark och Finland förväntas växa med en genomsnittlig årlig 
tillväxttakt om 4,6 procent, 5,5 procent, 4,4 procent respektive 2,7 procent mellan åren 
2014 och 2019.

 Koncern Resurs Holding AB (publ) är moderbolag 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 enheter i fyra länder.

B.6 Större 
aktieägare 
m.m.

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (s.k. flaggning) fem procent 
av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier. Nedan visas Bolagets aktieägare 
med innehav motsvarande minst fem procent av aktierna och rösterna per datumet för 
detta prospekt.

Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier
Andel aktier och 

röster, %
Cidron Semper Ltd. 103 959 549 51,98
Waldakt AB 85 058 040 42,53
RSF Invest AB 10 982 411 5,49
Totalt 200 000 000 100,00
Källa: Euroclear Sweden
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B.6, 
forts.

Under antagandena att priset i Erbjudandet fastställs till mittpunkten i prisintervallet, att 
Erbjudandet utökas till fullo samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer 
Huvudägarna att inneha 30,46 procent (Cidron Semper Ltd.) respektive 24,92 procent 
(Waldakt AB) av utestående aktier i Bolaget omedelbart efter Erbjudandets fullföljande. 
Således kommer Huvudägarna sannolikt fortsätta att ha betydande inflytande över utfallen 
av de beslut som hänskjuts till Resurs aktieägare för godkännande. Sådant inflytande är 
emellertid begränsat av bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Styrelseledamöter samt vissa medlemmar av koncernledningen och vissa andra anställda 
inom Resurs innehar indirekta ekonomiska intressen i Resurs (motsvarande sammanlagt 
3,35 procent av Resurs) genom RSF Invest AB, ett bolag som också ägs av RSF Invest Hol-
ding AB. RSF Invest Holding AB ägs av Waldakt AB och Cidron Semper Ltd.

Ankarinvesterarna (Swedbank Robur Fonder AB (”Swedbank Robur”), Andra AP-fonden, 
Handelsbanken Fonder AB (”Handelsbanken Fonder”) och Catella Fondförvaltning AB 
(”Catella”)) har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet till det slutliga priset i Erbjudan-
det. Antalet aktier Ankarinvesterarna har åtagits sig att förvärva motsvarar nedanstående 
procentandel av Bolagets aktier efter slutförande av Erbjudandet:

• Swedbank Robur: 5 procent, 
• Andra AP-fonden: 3,5 procent,
• Handelsbanken Fonder: 3 procent, och
• Catella: 2,5 procent.

Samtliga Ankarinvesterares åtaganden är föremål för vissa villkor. 

Ankarinvesterarna kommer inte att vara föremål för lock up-åtaganden för respektive 
tilldelningar.

B.7 Utvald 
 historisk 
finansiell 
 information 

Den utvalda historiska finansiella informationen om koncernen som anges nedan för 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013 har hämtats från 
Bolagets reviderade koncernräkenskaper, som reviderats av Ernst & Young AB, såsom 
framgår av deras revisionsrapport, inkluderad på annat ställe häri. Bolagets konsoliderade 
räkenskaper per och för perioderna nedan har upprättats i enlighet med IFRS såsom de 
antagits av Europeiska unionen (”IFRS”). 

UTVALD INFORMATION FRÅN BOLAGETS KONCERNRESULTATRÄKNING
För räkenskapsåret  som avslutades 

den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Ränteintäkter 1 994 686 1 684 048 951 734
Räntekostnader –212 607 –334 992 –299 865
Provisionsintäkter 231 848 268 803 164 690
Provisionskostnader, bankrörelsen –38 785 –34 602 –36 057
Premieintäkter, netto 1 167 017 989 080 919 186
Försäkringsersättningar, netto –505 002 –408 741 –391 374
Provisionskostnader, försäkringsrörelsen –419 783 –399 447 –382 508
Nettoresultat av finansiella transaktioner –35 092 6 596 15 567
Resultat från andelar i koncernföretag –140 – –
Övriga rörelseintäkter 188 927 195 770 272 124
Summa rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515 1 213 496
Allmänna administrationskostnader –989 505 –837 307 –546 736
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar –16 496 –13 820 –5 777
Övriga rörelsekostnader –151 986 –147 770 –111 528
Summa kostnader före kreditförluster –1 157 987 –998 897 –664 041

Resultat före kreditförluster 1 213 082 967 618 549 455
Kreditförluster, netto –374 863 –350 699 –169 120
Rörelseresultat 838 219 616 919 380 335

Skatt på periodens resultat –216 010 –149 270 –93 506
Periodens resultat 622 209 467 649 286 829
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B.7, 
forts.

UTVALD INFORMATION FRÅN BOLAGETS KONCERNBALANSRÄKNING
Per den 31 december

(KSEK) 2015 2014 2013
(reviderat)

Likvida medel hos centralbanker 50 761 – –
Belåningsbara statsskuld förbindelser m.m. 956 725 805 843 810 182
Utlåning till kreditinstitut 2 351 285 3 695 094 2 284 180
Utlåning till allmänheten 18 198 175 13 923 375 9 258 334
Obligationer och andra räntebärande  värdepapper 1 477 206 1 300 484 2 678 093
Förlagslån 25 015 26 478 –
Aktier och ägarandelar 32 903 11 610 27 986
Immateriella tillgångar1) 1 784 003 680 346 17 943
Materiella anläggnings tillgångar 37 132 28 515 15 726
Återförsäkrares andel av  försäkringstekniska 
 avsättningar 24 685 6 028 160 662
Övriga tillgångar2) 377 728 251 695 293 643
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 249 802 284 847 264 836
Summa tillgångar 25 565 420 21 014 315 15 811 585

Skulder till kreditinstitut 141 260 1 026 783
In- och upplåning från  allmänheten 16 433 531 15 976 650 11 874 089
Övriga skulder3) 1 038 501 1 079 283 901 200
Upplupna kostnader och  förutbetalda intäkter 185 482 132 709 189 841
Försäkringstekniska  avsättningar 534 237 551 853 823 026
Övriga avsättningar 8 675 8 418 824
Emitterade värdepapper 2 181 340 – –
Förlagslån 38 224 – –
Summa skulder och  avsättningar 20 561 250 17 749 939 13 789 763

Eget kapital
Aktiekapital 1 000 126 100
Övrigt tillskjutet kapital 2 050 734 800 753 82 777
Omräkningsreserv –76 257 56 159 –744
Balanserade vinstmedel  inklusive periodens resultat 3 028 693 2 407 338 1 939 689
Summa eget kapital 5 004 170 3 264 376 2 021 822
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 25 565 420 21 014 315 15 811 585
1) Innefattar goodwill och övriga immateriella tillgångar. För mer information se de finansiella rapporterna på annat ställe häri.
2) Innefattar aktuella skattefordringar, uppskjutna skattetillgångar och derivat. För mer information se de finansiella rapporterna på annat ställe 

häri.
3) Innefattar övriga skulder, derivat, skatteskulder och uppskjutna skatteskulder. För mer information se de finansiella rapporterna på annat 

ställe häri.

UTVALD INFORMATION FRÅN BOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
För räkenskapsåret som avslutades 

den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 990 418 2 088 452 3 161 775
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 326 476 –1 403 300 –1 678 916
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 049 081 718 002 –
Årets kassaflöde –1 267 813 1 403 154 1 482 859
Likvida medel vid periodens slut 2 402 046 3 695 094 2 284 180

Operativa nyckeltal 
I detta prospekt presenterar Bolaget vissa operativa nyckeltal, inklusive vissa operativa 
nyckeltal som inte mäter finansiellt resultat eller likviditet enligt IFRS. Nyckeltal som pre-
senteras häri vilka inte utgör nyckeltal enligt IFRS är inte erkända nyckeltal på finansiella 
resultat enligt IFRS, utan nyckeltal som används av ledningen för att övervaka den under-
liggande utvecklingen av Bolagets verksamhet. Framför allt bör nyckeltal som inte utgör 
nyckeltal enligt IFRS inte ses som substitut för resultatrapporter eller kassaflödesposter 
som beräknas i enlighet med IFRS. Nyckeltal som inte utgör nyckeltal enligt IFRS indikerar
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inte nödvändigtvis ifall kassaflödet kommer att vara tillräckligt eller tillgängligt för att möta 
Bolagets likviditetsbehov och är kanske inte indikativt för Bolagets historiska rörelseresul-
tat. Inte heller är sådana nyckeltal avsedda att förutspå Bolagets framtida resultat.

Resurs ledning använder sådana nyckeltal enligt IFRS och sådana nyckeltal som inte är 
nyckeltal enligt IFRS för många ändamål i hanteringen och ledningen av Bolaget och har 
presenterat dessa nyckeltal eftersom den anser att dessa nyckeltal är viktiga och kan hjäl-
pa investerare förstå Resurs resultat från period till period och för att förenkla jämförbarhe-
ten av Resurs med andra liknande bolag. Eftersom inte alla bolag beräknar nyckeltal som 
inte utgör nyckeltal enligt IFRS på samma sätt kan det sätt på vilket Bolaget har valt att 
beräkna de nyckeltal som presenteras häri och inte utgör nyckeltal enligt IFRS komma att 
vara inkompatibla med liknande definierade termer som används av andra bolag. Utöver 
de historiska nyckeltalen är vissa av de nedan nämnda och definierade icke-IFRS-nyckelta-
len presenterade på en justerad nivå för att reflektera yA Bank-förvärvet. Dessa nyckeltal 
har inte reviderats och har beräknats baserat på information som återfinns i avsnitt B.8 
(Utvald proformaredovisning) nedan. Dessutom presenteras vissa av dessa icke-IFRS-nyck-
eltal på en aggregerad nivå för att reflektera den sammanlagda påverkan av de fristående 
resultaten för Finaref och Dan-Aktiv. Dessa nyckeltal har inte reviderats och har beräknats 
baserat på information som återfinns i avsnittet ”Historisk finansiell information”. För ytter-
ligare information om proformaredovisning, se det avsnittet. De operativa nyckeltal som 
redovisas i detta prospekt är definierade på följande sätt.

Operativa nyckeltal i koncernen som utgör nyckeltal enligt IFRS:

 • Resultat per aktie: Periodens nettoresultat hänförligt till aktieägarna i relation till 
genomsnittligt antal aktier.

 • Låneportfölj: Den totala utestående lånebalansen netto efter reserveringar.

Operativa nyckeltal i koncernen som inte utgör nyckeltal enligt IFRS:

 • Genomsnittlig låneportfölj: Summan av ingående låneportfölj för perioden (beräknad 
enligt utgående låneportfölj för föregående period) och utgående låneportfölj för pe-
rioden, delat på två. Exempelvis beräknades Resurs genomsnittliga låneportfölj för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 genom användande av rappor-
terad låneportfölj per den 31 december 2013 (9 258 miljoner SEK) och rapporterad 
låneportfölj per den 31 december 2014 (13 923 miljoner SEK). Avseende den presente-
rade informationen som representerar Resurs, Finarefs och Dan-Aktivs resultat på en 
aggregerad nivå, för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, beräknas 
den genomsnittliga låneportföljen på liknande sätt, genom användande av den rappor-
terade låneportföljen per den 31 december 2013 för Resurs (9 258 miljoner SEK) och 
Dan-Aktiv (1 354 miljoner SEK). För den presenterade information som representerar 
helårseffekten av yA Bank-förvärvet beräknades den genomsnittliga låneportföljen för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 genom användande av rappor-
terade låneportföljer per den 31 december 2014 för Resurs (13 923 miljoner SEK) och 
yA Bank (2 718 miljoner SEK) samt en förvärvsprisjustering om 43 866 KSEK, rapporte-
rade låneportföljer för Resurs per den 31 december 2015 (18 198 miljoner SEK) och 
Finaref (1 910 miljoner SEK), förvärvsprisjusteringar om 349 miljoner SEK samt Resurs 
rapporterade låneportfölj per den 31 december 2014 (13 923 miljoner SEK). 

 • Kärnprimärkapital (Eng. Common equity Tier 1 capital – ”CET1”): Består av utgivna 
stamaktier, överkursfond, balanserade vinstmedel, annat totalresultat för koncernen, 
övriga reserver efter avdrag för huvudsakligen utdelning, uppskjutna skattefordringar, 
immateriella tillgångar, goodwill och vissa andra regulatoriska justeringar definierade i 
CRR.

 • Kärnprimärkapitalrelation: CET1 uttryckt som procentandel av det totala riskvägda 
exponeringsbeloppet.

 • Totalkostnadskvot: Summan av försäkringsersättningar, netto (kostnader relaterade till 
försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för utestående försäkringsersätt-
ningar netto av återförsäkrares andelar av försäkringsersättningar som betalats och 
avsättningar för utestående ersättningar) tillsammans med förvärvs- och beslutskostna-
der, inklusive kostnader relaterade till partners, detaljhandlare och förmedlare för för-
säljning av försäkringsprodukter i procent av premieintäkter, netto.

 • Riskkostnad: Kreditförluster, netto uttryckt som procentandel av den genom snittliga 
låneportföljen. 

 • K/I-tal: Totala rörelsekostnader för koncernen exklusive kreditförluster, netto uttryckt 
som procentandel av totala rörelseintäkter.
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 • K/I-tal (exklusive försäkringsverksamheten): Totala rörelsekostnader för koncernen 
exklusive kreditförluster och försäkringsverksamhetsutgifter (såsom framgår av seg-
mentsnoter) uttryckt som procentandel av nettobankintäkter.

 • Driftskostnadskvot: Förvärvs- och beslutsprocesskostnader, som inkluderar utgifter till 
partners, detaljhandlare och förmedlare avseende försäljning av försäkringsprodukter, i 
förhållande till premieintäkter, netto. 

 • Bruttoavkastning (Eng. Gross yield): Ränteintäkter uttryckt som en procentandel av 
den genomsnittliga låneportföljen. 

 • Skuldsättningsgrad: Primärkapital uttryckt som procentandel av totala tillgångar inklu-
sive poster utanför balansräkningen med omräkningsfaktorer enligt Basel 
III-regelverket.

 • Likviditetstäckningsgrad (Eng. Liquidity Coverage Ratio) (”LCR”) (CRR-definition): Lik-
viditetsmått enligt CRR som mäter ett finansiellt instituts förmåga att hantera ett stres-
sat nettoutflöde av likviditet under 30 dagar. En LCR om 100 procent innebär att ett 
finansiellt institut har tillräckligt med likvida tillgångar för att täcka likviditetsbehovet 
över en 30-dagarsperiod vid oväntat likviditetsutflöde.

 • Utlåning/inlåning: Låneportföljen uttryckt som en procentandel av inlåningen från 
allmänheten.

 • Skadeprocent: Försäkringsersättningar, netto (kostnader relaterade till försäkringser-
sättningar och förändringar i avsättningar för utestående försäkringsersättningar netto 
av återförsäkrares andelar av försäkringsersättningar som betalats och avsättningar för 
utestående ersättningar) i procent av premieintäkter, netto. 

 • Nettobankintäkter: Totala rörelseintäkter för koncernen exklusive rörelseintäkter från 
försäkringsrörelsen (som den presenteras i segmentnoten).

 • Nettobankintäktsmarginal: Totala rörelseintäkter för koncernen exklusive försäkrings-
intäkter (såsom framgår av segmentsnoten) i procent av den genomsnittliga 
låneportföljen.

 • Försäkringsrörelseintäkter: Rapporterade rörelseintäkter för försäkringssegmentet 
(som de presenteras i segmentsnoten).

 • Räntenettomarginal: Räntenetto uttryckt som en procentandel av genomsnittlig 
låneportfölj. 

 • Stabil nettofinansieringskvot (Eng. Net Stable Funding Ratio) (”NSFR”): Tillgänglig 
stabil finansiering uttryckt i procent av nödvändig stabil finansiering (såsom definierat i 
CRD IV). 

 • Nyutlåning: Värdet av lån som tillkommit under den relevanta perioden, eller 
försäljning.

 • Osäkra lån (Eng. Nonperforming loans): Osäkra fordringar, brutto (60 dagar eller mer i 
förfall).

 • Andel osäkra lån: Osäkra fordringar, brutto (60 dagar eller mer i förfall) i förhållande till 
låneportföljen.

 • Rörelsekostnader/genomsnittlig låneportfölj: Rörelsekostnader före kreditförluster 
uttryckt i procent av genomsnittlig låneportfölj. 

 • Riskjusterad nettobankintäktsmarginal: Nettobankintäkter med avdrag för kreditför-
luster uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 

 • Riskjusterad räntenettomarginal: Räntenetto med avdrag för kreditförluster uttryckt 
som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 

 • Riskexponeringsbelopp: Totala tillgångar och balansräkningsposter, viktade i enlighet 
med kapitaltäckningsreglerna för kredit- och marknadsrisker. De operativa riskerna mäts 
och adderas som ett riskexponerat belopp. Riskexponeringsbelopp är endast definiera-
de för Resurs Holding och Resurs Bank (exklusive Solid).

 • Avkastning på totala tillgångar (Eng. Return on Assets – ”RoA”): Nettoresultat i pro-
cent av genomsnittliga totala tillgångar. För presenterad information som representerar 
helårseffekten av yA Bank-förvärvet innefattar totala tillgångar för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015 en förvärvsprisjustering om 43 866 KSEK för yA 
Banks låneportfölj. För presenterad information som representerar resultaten på aggre-
gerad nivå för Resurs, Finaref och Dan-Aktiv för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2014 innefattar totala tillgångar en förvärvsprisjustering om 349 miljoner SEK 
för Finarefs låneportfölj.

 • Avkastning på genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar 
(Eng. Return on Average Tangible Equity – ”RoATE”): Nettoresultat hänförligt till aktie-
ägarna uttryckt som procentandel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för imma-
teriella tillgångar för perioden. För presenterad information som representerar
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helårseffekten av yA Bank-förvärvet för räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015 samt resultaten för Resurs, Finaref och Dan-Aktiv på aggregerad nivå för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 beräknas genomsnittligt eget 
kapital med avdrag för immateriella tillgångar som summan av utgående eget kapital 
med avdrag för immateriella tillgångar för perioden (beräknat som rapporterat eget 
kapital med avdrag för immateriella tillgångar plus tillämpligt nettoresultat) och ingåen-
de eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar för perioden (beräknat som 
utgående eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar minus nettoresultat för 
perioden) delat på två.

 • Solvenskvot: Solvenskapital i förhållande till erforderligt solvenskapital. Solvenskapital 
är eget kapital (fond avseende orealiserade vinster, som beräknats brutto) obeskattade 
reserver och överskott i tillgångar med avdrag för immateriella tillgångar.

 • Primärkapital (Tier 1): Kapital som till sin karaktär ligger nära aktiekapital, kapitalreser-
ver och en begränsad del av efterställda kapitallåneinstrument. Vinster kan endast räk-
nas in efter att avdrag gjorts för föreslagna utdelningar. Goodwill, uppskjuten skatt, im-
materiella tillgångar och investeringar i kreditinstitut kan inte räknas som primärkapital. 

 • Supplementärkapital (Tier 2): Efterställda lån som kvalificerar som supplementärkapi-
tal enligt CRR.

 • Totalkapitalrelation (Eng. Total Capital Ratio –”TCR”): Den totala kapitalbasen uttryckt 
som procentandel av totalt riskvägt belopp.

UTVALDA NYCKELTAL FÖR BOLAGET
Per och för räkenskapsåret som 

avslutades den 31 december
(KSEK, om inget annat anges) 2015 2014 2013

      (reviderat)
Rörelseposter och annan data
Totala rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515 1 213 496
Nettobankintäkter 2 218 928 1 792 390 1 079 640
Inlåning från allmänheten 16 433 531 15 976 650 11 874 089
Låneportfölj 18 198 175 13 923 375 9 258 334
Rörelsekostnader –1 157 987 –998 897 –664 041
Vinst per aktie, före och efter utspädning (SEK) 3,16 2,40 1,50

Nyckeltal      (ej reviderat)
Nyutlåning 19 886 252 16 562 164 12 867 030
Bruttoavkastning (%) 12,4 14,5 11,6
Räntenettomarginal (%) 11,1 11,6 7,9
Utlåning/inlåning (%) 110,7 87,1 78,0
Kärnprimärkapitalrelation (%) 13,1 13,4 15,3
TCR (%) 14,2 14,7 15,3
Likviditetstäckningsgrad (LCR) (CRR-definition) (%) 142 125 –
Riskkostnad (%) 2,3 3,0 2,1
K/I-tal (%) 48,8 50,8 54,7
K/I-tal (exklusive försäkringsverksamheten) (%) 48,1 51,5 53,0
Avkastning på totala tillgångar (RoA) (%) 2,7 2,5 2,2
Avkastning på genomsnittligt eget kapital med 
avdrag för immateriella tillgångar (RoATE) (%) 21,4 20,4 15,4

Nettobankintäktsmarginal (%) 13,8 15,5 13,1
Riskjusterad nettobankintäktsmarginal (%) 11,5 12,4 11,1
Riskjusterad räntenettomarginal (%) 8,8 8,6 5,9
Andel osäkra lån (%) 12,7 13,2 7,7
Bruttosoliditet (%) 10,8 9,6 –
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR) (%) 127 136 –
Försäkringsdata och -nyckeltal1) (reviderat)
Premieintäkter, netto 1 167 017 989 080 919 186
Försäkringsrörelseintäkter 152 141 174 125 133 855
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(ej reviderat)
Solvenskvot (%) 351,0 653,0 420,0
Skadeprocent (%) 43,2 41,3 43,6
Driftskostnadskvot (%) 52,1 54,7 57,6
Totalkostnadskvot (%) 95,3 96,0 101,2

Nyckeltal (per och för räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december 2015 justerat för att 
reflektera yA Bank-förvärvet)2) (ej reviderat)
Avkastning på genomsnittligt eget kapital med 
avdrag för immateriella tillgångar (RoATE) (%) 26,6 – –
Räntenettomarginal (%) 11,7 – –
Nettobankintäktsmarginal (%) 14,5 – –
K/I-tal (exklusive försäkringsverksamheten) 44,8 – –
Riskkostnad (%) 2,3 – –
1)  Nyckeltalen avser Solid Försäkringsaktiebolag.
2) Dessa nyckeltal har beräknats baserat på information som återfinns i avsnitt B.8 (Utvald proformaredovisning) nedan. För ytterligare infor-

mation om proformaredovisning, se det avsnittet.

Under den reviderade treårsperioden som presenteras i prospektet har Resurs resultat 
utvecklats positivt till följd av organisk och förvärvsrelaterad operationell expansion. För 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015 reflekterade 
Resurs resultat ökningar i totala rörelseintäkter, inklusive ökade ränte- och premieintäkter, 
netto, liksom en ökning av allmänna administrationskostnader.

För räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2014 och 2015 påverkades räntein-
täkterna framförallt av de bolag som förvärvades genom förvärvet av Finaref AB och dess 
dotterbolag Finaref OY och Finaref AS (tillsammans ”Finaref”), Nordic Consumer Finance 
A/S och dotterbolaget Dan-Aktiv A/S (tillsammans ”Dan-Aktiv”och tillsammans med för-
värvet av Finaref, ”2014-förvärven” och, tillsammans med yA Bank-förvärvet, ”Förvär-
ven”) och förvärvet av en låneportfölj från La Redoute under 2014. För räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2015 påverkades Resurs resultat, inklusive dess räntein-
täkter och låneportfölj även av yA Bank-förvärvet. Dessutom påverkades ränteintäkterna 
under dessa perioder av den organiska tillväxten i Resurs låneportfölj och av Resurs nylå-
neutveckling. Under räkenskapsåren som avslutades 31 december 2013, 2014 och 2015 
drevs organisk tillväxt av fortsatt genomförande av Resurs affärsmodell genom effektiv 
ledning, expansion av Resurs geografiska räckvidd och produktutbud samt framgångsrika 
marknadsföringssinsatser. Tillväxten av Resurs låneportfölj och nyutlåningen genererade 
genomgående ökade ränteintäkter, vilket hade en positiv påverkan på totala rörelseintäk-
ter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015. Därtill 
påverkades de totala rörelseintäkterna under dessa perioder positivt av ihållande tillväxt 
för försäkringsverksamheten och i premieintäkter, netto (inklusive lägre kostnader till följd 
av avyttring av vissa icke-centrala försäkringsverksamheter).

För räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015 påverkades 
Resurs räntekostnader positivt av den gynnsamma räntemiljön i Sverige. Dessutom bidrog 
diversifiering av Bolagets finansieringsbas under den reviderade treårsperioden som pre-
senteras i prospektet till att kontrollera upplåningskostnader och räntekostnader under 
räkenskapsåren som avslutade den 31 december 2014 och 2015. Exempelvis reste Resurs 
kapital från kapitalmarknaden för att diversifiera sin finansieringsbas under 2015. Dessut-
om sänkte Resurs i juli 2015 den erbjudna räntan på de vanligaste inlåningskontona vilket 
bidrog till att reducera de totala räntekostnaderna under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015.

Under den reviderade treårsperioden som presenteras i prospektet har de allmänna admi-
nistrationskostnaderna ökat på grund av Resurs operativa expansion och dess investering-
ar i IT-system och -utrustning. För räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2013 
och 2014 ökade de allmänna administrationskostnaderna också till följd av rekrytering av 
nya anställda i syfte att förbereda för framtida tillväxt samt på grund av renoveringen av 
huvudkontoret i Helsingborg. Resurs kostnader ökade också under den reviderade treårs-
perioden som presenteras i prospektet på grund av Förvärven eftersom Bolaget utökade 
sin personalstyrka, lokaler och verksamhet i hela Norden.
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För räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015 påverkades 
kreditförlusterna av att Resurs låneportfölj expanderat vilket berott på organisk tillväxt. 
Under räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2014 och 2015 påverkades kre-
ditförlusterna också av Förvärven, vilka ökade låneportföljens storlek och därmed antalet 
förfallna lån. Ökningen avseende kreditförluster under dessa perioder motverkades delvis 
av att Resurs avsättningsmodell implementerades och anpassades med Finarefs avsätt-
ningsmodell under 2014, förbättrade för-inkassoprocesser samt allmänna förbättringar av-
seende låneportföljens kreditkvalitet.

Resurs låneportfölj, utveckling av låneportföljen, verksamhetsutveckling och riskkostnad 
var i linje med ledningens förväntningar under tvåmånadersperioden 31 december 2015 
till 29 februari 2016. Resurs låneportfölj och låneportföljsutveckling var också i linje med 
Bolagets finansiella mål på medellång sikt om tillväxt för dess låneportfölj om cirka 10 pro-
cent per år. Resurs kapitalsituation var i linje med ledningens förväntningar och dess finan-
sieringsbas var fortsatt stabil och har utvecklats i linje med ledningen förväntningar, inklu-
sive så vitt avser den NOK-baserade inlåningen från allmänheten som erhölls genom yA 
Bank-förvärvet. Dessutom var Resurs nettobankintäktsmarginal för tvåmånadersperioden 
som avslutades den 29 februari 2016 i linje med ledningens förväntningar och minskade 
till cirka 13,5 procent jämfört med dess nettobankintäktsmarginal för tolvmånadersperio-
den som avslutades den 31 december 2015, justerad för att reflektera helårseffekten av yA 
Bank-förvärvet. Minskningen var också hänförlig till säsongseffekter vad gäller konsument-  
och betaltrender, lägre förmedlingsavgifter samt sammanförande av Dan-Aktivs redovis-
ningsprinciper med koncernens vad gäller bokföringen av ränteintäkter och kreditförluster. 
Rörelsekostnaderna utvecklades i linje med ledningens förväntningar och innefattar en 
engångskostnad relaterad till transaktionskostnader hänförliga till Erbjudandet. Dessutom 
har Resurs riskkostnad för tvåmånadersperioden som avslutades den 29 februari 2016 
utvecklats i linje med ledningens förväntningar och var i linje med riskkostnaden för tolv-
månadersperioden som avslutades den 31 december 2015, justerad för att reflektera hel-
årseffekten av yA-Bank-förvärvet. Ledningen fortsätter att implementera integrationen av 
yA Bank och dess verksamhet.

B.8 Utvald 
proforma
redovisning

Bolaget har upprättat oreviderad finansiell proformainformation per och för räkenskapsår-
et som avslutades den 31 december 2015 för att illustrera effekten som yA Bank-förvärvet 
hade kunnat ha på Resurs om yA Bank-förvärvet hade genomförts den 1 januari 2015. 
Detta i syfte att illustrera den oreviderade resultaträkningen proforma. yA Bank-koncernen 
har historiskt tillämpat norska redovisningsregler (”norsk GAAP”). Per och för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2015 har yA Bank dock upprättat sina finansiella 
rapporter i enlighet med tillämpning av förenklad IFRS enligt den norska regnskapsloven, 
avdelning 3–9. En analys har gjorts av Bolaget för att bedöma om det föreligger några 
väsentliga skillnader mellan de redovisningsprinciper som tillämpas av Resurs enligt IFRS 
och de som har tillämpats av yA Bank-koncernen enligt norsk GAAP. Bedömningen är att 
det inte föreligger några väsentliga skillnader.

Finansiell proformainformation har inkluderats för att beskriva en hypotetisk situation och 
har enbart upprättats i illustrativt syfte. Den oreviderade konsoliderade finansiella profor-
mainformationen omfattar inte all information som krävs för en finansiell rapport enligt 
IFRS.

Vidare reflekterar inte nödvändigtvis den finansiella proformainformationen Resurs verkli-
ga resultat från verksamheten om yA Bank-förvärvet verkligen genomförts under en tidiga-
re tidpunkt och proformainformationen bör inte anses vara en indikation på Resurs resultat 
för någon framtida period. Följaktligen bör potentiella investerare inte fästa alltför stor vikt 
på proformainformationen.
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OREVIDERAD RESULTATRÄKNING PROFORMA FÖR RÄKENSKAPSÅRET SOM AVSLUTA-
DES DEN 31 DECEMBER 2015

Resurs yA Bank-koncernen Totalt Proforma-
justeringar

Resultat-
räkning 

proforma
Reviderad  

finansiell information  
i enlighet med IFRS, för  

perioden 1 januari till  
(MSEK)  den 31 december 2015

Oreviderad finansiell 
information i enlighet 
med norsk GAAP för  
perioden 1 januari till  

26 oktober 2015

Ränteintäkter 1 995 332 2 327 – 2 327
Räntekostnader –213 –73 –286 – –286
Provisionsintäkter 232 41 273 – 273
Provisionskostnader,  bankrörelsen –39 –12 –50 – –50
Premieintäkter, netto 1 167 – 1 167 – 1 167
Försäkringsersättningar, netto –505 – –505 – –505
Provisionskostnader 
 försäkringsrörelsen –420 – –420 – –420
Nettoresultat av finansiella trans-
aktioner –35 – –35 – –35
Resultat från andelar i 
 koncernföretag –0 – –0 – –0
Övriga rörelseintäkter 189 14 203 – 203
Summa rörelseintäkter 2 371 303 2 674 – 2 674
Allmänna administrationskostnader –990 –82 –1 071 43 –1 029
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella tillgångar –16 –2 –19 –7 –26
Övriga rörelsekostnader –152 –16 –168 – –168
Summa rörelsekostnader före 
kredit förluster –1 158 –100 –1 258 35 –1 222
Resultat före kreditförluster 1 213 203 1 416 35 1 452
Kreditförluster, netto –375 –30 –405 – –405
Rörelseresultat 838 174 1 012 35 1 047
Skatt på periodens resultat –216 –47 –263 2 –261
Periodens resultat, netto 622 127 749 37 786

OREVIDERAD PROFORMAREDOVISNING OCH ÖVRIGA DATA 

(miljoner SEK om inte annat anges)
För räkenskapsåret som  

avslutades den 31 december 2015
(ej reviderat)

Totala rörelseintäkter 2 674
Rörelseresultat 1 047
Periodens resultat, netto 786
Resultat per aktie (SEK) 3,93
K/I-tal före kreditförluster (%) 45,7

B.9 Resultat
prognos

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat 
resultat.

B.10 Revisions
anmärkning

Ej tillämplig. Revisionsanmärkningar saknas.

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

Ej tillämplig. Det är Resurs bedömning att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för de 
 aktuella behoven under de kommande 12 månaderna.

Avsnitt C – Värdepapper

C.1 Värdepapper 
som erbjuds

Aktier i Resurs Holding (ISIN-kod SE0007665823). 

C.2 Denomine
ring

Aktierna är denominerade i svenska kronor, SEK.

C.3 Antal aktier i 
emittenten

Bolagets registrerade aktiekapital per dagen för detta prospekt uppgår till 1 000 000 SEK, 
fördelat på 200 000 000 aktier. Samtliga aktier är fullt betalda. Varje aktie har ett kvotvärde 
om 0,005 SEK.
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som sam
manhänger 
med värde   
papperna

Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Beslutar Bolaget att genom kontant- 
eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktie-
ägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut 
äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott 
vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom 
Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på den av bolagsstäm-
man fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier 
i den av Euroclear förda aktieboken. 

C.5 Inskränk
ningar i den 
fria överlåt
barheten

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten.

C.6 Upptagande 
till handel

Resurs har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm. Nas-
daq Stockholms bolagskommitté har den 23 mars 2016 beslutat att uppta Resurs aktier till 
handel på Nasdaq Stockholm. Beräknad första dag för handel är den 29 april 2016.

C.7 Utdelnings
policy

Enligt utdelningspolicyn antagen av styrelsen kommer Resurs initialt att sträva efter att 
distribuera minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt 
(”Utdelningspolicyn”). Om Resurs, till följd av sin vinst och utdelningspolicy genererar ett 
väsentligt överskott, avser Resurs att använda detta överskott till att antingen finansiera en 
högre organisk tillväxtnivå och/eller framtida förvärv, alternativt att överföra överskott till 
dess aktieägare genom utdelning. Beslut rörande vinstutdelningsförslag beaktar Bolagets 
framtida intäkter, finansiella position, kapitalkrav, Resurs kapitalmål och allmänna ekono-
miska och operativa omständigheter. Det finns inga garantier för att utdelning kommer att 
föreslås eller beslutas under något år. 

Avsnitt D – Risker

D.1 Huvudsakliga 
risker relate
rade till emit
tenten eller 
branschen

En investering i Resurs aktier är förknippad med olika risker. Innan ett investeringsbeslut 
fattas är det viktigt att noggrant analysera riskfaktorerna som anses vara väsentliga för 
Bolagets och dess aktiers framtida utveckling. Dessa risker inkluderar följande huvudsakli-
ga bransch- och verksamhetsrelaterade risker.

 • Bolagets resultat och efterfrågan på dess produkter är känsliga för påverkan av den 
makroekonomiska utvecklingen, den allmänna konsumtionen, konsumenternas kredit-
värdighet, allmänna marknadsförhållanden och nivån på den ekonomiska aktiviteten i 
Norden och i andra länder. Eftersom bolagets retail finance-erbjudande, privatlån, kre-
ditkort och försäkringsprodukter i allmänhet används för generell konsumtion, konsu-
mentköp och lånekonsolidering, kan efterfrågan på Resurs låneprodukter påverkas 
negativt av förändringar i konsumtionstrender, konsumtionsnivåer, demografiska möns-
ter samt kunders preferenser och finansiella ställning, vilka alla påverkas av allmänna 
makroekonomiska förhållanden.

 • Omfattningen och tillväxten av Resurs försäljningsverksamhet är beroende av effektivite-
ten av Resurs marknadsföringsaktiviteter, vilka i sin tur är beroende av mängden och rele-
vansen av tillgänglig data avseende potentiella kunder. Eftersom Resurs i hög utsträck-
ning förlitar sig på sin interna databas för att hitta lämpliga kunder för direktreklam för att 
främja försäljning av sina andra produkter är Resurs förmåga att framgångsrikt marknads-
föra sina produkter beroende av kvalitet, aktualitet, mångfald och riktighet avseende 
den information som finns lagrad i den interna databasen. Om mängden information 
eller relevansen av den information som finns tillgänglig för Resurs minskar eller om 
Bolagets möjligheter att marknadsföra sina produkter genom adresserad direktreklam 
skulle begränsas på något annat sätt, till exempel genom ändringar i lagar och regler om 
dataskydd, eller genom att personer aktivt väljer bort adresserad direktreklam och tele-
marketing, kan Resurs komma att behöva utnyttja andra mindre effektiva och dyrare 
marknadsföringskanaler vilket kan leda till minskad nyutlåning eller lönsamhet, vilket i sin 
tur kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

 • Resurs är exponerat för anseenderisker relaterade till den egna verksamheten, externa 
parter och marknaderna för finansiella tjänster och försäkring i sin helhet. Resurs medar-
betare eller externa uppdragstagare (inklusive inkassoföretag) skulle kunna missköta sitt 
uppdrag på ett sätt som har en negativ inverkan på Resurs anseende eller verksamhet. 
Redan anklagelser om att Resurs medarbetare missköter sitt uppdrag, eller faktisk eller 
påstådd misskötsamhet hos andra företag på marknaden för finansiella tjänster, kan 
skada Resurs anseende. Om Resurs anseende skadas kan det försämra Bolagets förmå-
ga att attrahera nya kunder, bibehålla befintliga kunder, underhålla relationer med
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externa parter och erhålla finansiering, och kan därför ha en väsentlig negativ inverkan 
på Resurs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 • Ändringar av lagar och regler för behandling av personuppgifter, eller av andra lagar 
och regler, skulle kunna påverka Resurs tillgång till uppgifter för riktad marknadsföring 
och kreditbedömningar eller leda till begränsningar i användandet av sådana uppgifter, 
vilket skulle kunna påverka Resurs marknadsaktiviteter och underwriting-process 
(beslutsprocess) negativt. Den 15 juni 2015 godkände Ministerrådet formellt ett revide-
rat utkast till en generell dataskyddsförordning. Den 15 december 2015 enades Euro-
peiska unionens institutioner om en kompromiss avseende förslaget om en generell 
dataskyddsförordning, vilket innehöll bestämmelser om en tvåårig övergångsperiod 
och skulle innebära väsentliga skillnader jämfört med nuvarande personuppgiftsregle-
ringar. Förändringar i personuppgiftslagstiftning, på någon av de marknader inom vilka 
Resurs har verksamhet, skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat, särskilt om de skulle innebära begränsningar i 
användandet av personuppgifter.

 • Resurs kan påverkas negativt av ändringar i lagar rörande inkassoverksamhet, 
skuldsanering och personlig konkurs. Resurs möjlighet att driva in nedskrivna lån beror 
främst på effektiviteten i det legala skuldindrivningssystemet, vilket inkluderar lagar om 
inkassoverksamhet, skuldsanering och personlig konkurs i de länder där verksamheten 
bedrivs. Förändringar av bestämmelser som påverkar Resurs förmåga att driva in förfall-
na fordringar kan ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

 • Resurs verksamhet är föremål för omfattande reglering och tillsyn samt regulatoriska 
förändringar och det finns en risk att relevanta tillsynsmyndigheter bedömer att Resurs 
inte fullt ut följer, eller att Resurs kan bryta, eller tidigare har brutit mot tillämpligt regel-
verk. Om Resurs bedöms ha misslyckats med att efterleva tillämpliga lagar, regler och 
administrativa bestämmelser kan Resurs anseende lida skada och Resurs bli föremål för 
avsevärda viten och/eller begränsningar rörande sina bank- och försäkringstillstånd eller 
få dessa återkallade, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Resurs anseende, 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 • Frågor om regelefterlevnad hänförliga till Resurs historiska beräkning och rapportering 
av kapitaltäckning samt historisk uppfyllelse av tillämpliga kapitaltäckningskrav på nivån 
för koncernens yttersta moderbolag kan medföra sanktioner från Finansinspektionen, 
inklusive väsentliga sanktionsavgifter eller återkallelse av Resurs banktillstånd. Resurs är 
skyldigt att beräkna och rapportera kapitaltäckning till Finansinspektionen på nivån för 
koncernens yttersta moderbolag inom EES. Från november 2012 till och med första 
kvartalet 2014 beräknade och rapporterade Resurs kapitaltäckning till Finansinspektio-
nen på Resurs Bank AB-nivå (den verksamhetsbedrivande banken). Från och med andra 
kvartalet 2014, utöver rapportering av kapitaltäckning på Resurs Bank AB-nivå, beräkna-
de och rapporterade Resurs koncernens kapitaltäckning till Finansinspektionen på 
Resurs Holding AB-nivå (moderbolaget i den verksamhetsbedrivande koncernen). I sep-
tember 2015 kom Resurs och dess ägare fram till att den formella beräkningen och rap-
porteringen av Resurs kapitaltäckning till Finansinspektionen skulle ha skett på Cidron FI 
S.a.r.l. (”Cidron”)-nivå, Resurs yttersta moderbolag inom EES. Eftersom Resurs bedöm-
de att Cidron inte var en del av koncernen (och därför inte föremål för koncernens kapi-
taltäckningskrav), uppfyllde inte Cidrons aktiekapitalstruktur de regulatoriska kapital-
täckningskraven enligt relevanta kapitaltäckningsregler. Till följd härav uppfyllde inte 
kärnprimärkapitalet och den totala kapitalrelationen på Cidron-nivå relevanta kapital-
täckningskrav under perioder mellan november 2012 och september 2015. Den 11 sep-
tember 2015 kontaktade och ingav Resurs en promemoria till Finansinspektionen. Efter 
en begäran från Finansinspektionen kompletterades promemorian den 18 september 
2015 med historiska beräkningar och rapportering av kapitaltäckning samt beskrivning 
av regelefterlevnad på Resurs Holding AB-nivå samt Cidron-nivå. Finansinspektionens 
granskning av Resurs historiska rapportering och regelefterlevnad av kapitaltäckning 
pågår för närvarande och Finansinspektionen har således inte bekräftat om myndighe-
ten kommer att ålägga Resurs en eller flera sanktioner. Om Finansinspektionen ålägger 
Resurs en sanktionsavgift kan denna uppgå till ett väsentligt belopp och ha en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, resultat, finansiella ställning och/eller anseende. 
Cidron Semper Ltd. har åtagit sig att hålla Bolaget skadeslöst för eventuell sanktionsav-
gift ålagd av Finansinspektionen överstigande 20 miljoner SEK och som maximalt upp-
går till 251 miljoner SEK, vilket motsvarar 10 procent av Resurs omsättning för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015. Det maximala beloppet som täcks av 
detta skadeslöshetsåtagande (231 miljoner SEK) och det maximala belopp som Bolaget
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ska betala (20 miljoner SEK) motsvarar tillsammans den högsta möjliga sanktionsavgift 
som kan åläggas av Finansinspektionen enligt tillämpligt regelverk. Om det faktiska 
beloppet som erhålls genom skadeslöshetsåtagandet trots det skulle vara otillräckligt 
av något skäl, kan Resurs tvingas betala en högre procentandel av en eventuell sank-
tionsavgift som åläggs av Finansinspektionen, vilket skulle ha en väsentlig negativ inver-
kan på Resurs verksamhet, resultat, finansiella ställning och/eller anseende. Om Finans-
inspektionen återkallar Resurs banktillstånd tvingas Resurs upphöra med sin 
bankverksamhet och kan tvingas likvideras och upplösas eller försättas i konkurs. Per 
den 31 december 2015 har inga avsättningar gjorts avseende eventuell sanktionsavgift 
från Finansinspektionen relaterad till ovan nämnda sanktionsärende.

Samtliga ovanstående risker kan få en väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

D.3 Huvudsak
liga risker 
relaterade 
till värde
papperna

De huvudsakliga riskerna relaterade till aktien och Erbjudandet inkluderar bland annat all-
männa aktierelaterade risker (risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande och 
eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert 
att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet), en aktiv, likvid och fungerande 
marknad för Resurs aktier kanske inte utvecklas (före Erbjudandet finns det inte någon publik 
marknad för Resurs aktier och det finns en risk att en aktiv och likvid marknad inte kommer att 
utvecklas eller, om den utvecklas, att den inte kommer att bestå efter Erbjudandets genom-
förande), framtida utdelning (storleken på framtida utdelningar beror på Bolagets framtida 
intäkter, finansiella position, kapitalkrav, Resurs kapitalmål och allmänna ekonomiska och 
operativa omständigheter) och ägare med betydande inflytande (Cidron Semper Ltd. och 
Waldakt AB) kommer även efter Erbjudandet ha ett betydande inflytande över Resurs och 
beslut som kräver godkännande av Resurs aktieägare. Det finns vidare en risk för att Ankar-
investerarna inte kommer att kunna infria sina åtaganden då dessa åtaganden inte är säker-
ställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang.

Avsnitt E – Erbjudande

E.1 Emissions
belopp och 
emissions
kostnader

Erbjudandet omfattar befintliga aktier i Resurs, vilket innebär att Bolaget inte tillförs några 
medel genom Erbjudandet. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår baserat på prisinter-
vallet enligt E.3 nedan till cirka 3 000–5 161 miljoner SEK, baserat på prisintervallet och 
beroende på om Erbjudandet utökas fullt ut och om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till 
fullo. Kostnaderna för Erbjudandet som ska betalas av Bolaget beräknas uppgå till cirka 93 
miljoner SEK, varav cirka 62 miljoner SEK har upptagits som en rörelsekostnad för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015 och cirka 31 miljoner SEK förväntas upp-
tas som en rörelsekostnad för räkenskapsåret som avslutas den 31 december 2016.

E.2a Motiv och 
användning 
av emissions
likviden

Nordic Capitals investeringsstrategi är att förvärva och stödja tillväxt i attraktiva bolag med 
utvecklingspotential. Investeringsstrategin innebär också en efterföljande avyttring av de 
förvärvade bolagen inom en viss tidsperiod. Familjen Bengtsson, som kontrollerar Waldakt 
AB, investerar i vissa företag och genomför nu en försäljning av delar av sitt innehav i 
Resurs. Styrelsen och Resurs koncernledning gör, tillsammans med Huvudägarna, bedöm-
ningen att nu är en lämplig tidpunkt för en notering av Resurs. Oavsett detta kommer 
Huvudägarna att kvarstå som stora och engagerade aktieägare och, genom att endast 
avyttra en del av sina respektive innehav, ha möjlighet att delta i Bolagets framtida utveck-
ling. Resurs har etablerat en stabil plattform och har fortsatt potential för betydande fram-
tida tillväxt och förbättrade resultat under kommande år.

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Resurs till-
gång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bola-
gets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Resurs koncernledning anser, tillsam-
mans med Huvudägarna, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt 
och viktigt steg i Resurs utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om 
Resurs och dess verksamhet.

E.3 Erbjudandets 
 former och 
villkor

Erbjudandet 
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige 
och utomlands. Erbjudandet omfattar 60 000 0001) befintliga aktier som erbjuds av Säljan-
de Aktieägare. Erbjudandet är uppdelat i två delar:

 • Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och utlandet, vilket innefattar privat-
personer och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 14 000 aktier, och

 • Erbjudandet till allmänheten i Sverige, vilket innefattar privatpersoner och juridiska per-
soner som anmäler sig för förvärv av högst 14 000 aktier.

1) Av dessa aktier kommer Cidron Semper Ltd. att erbjuda 26 959 674 aktier, Waldakt AB 22 057 915 aktier och RSF Invest AB 10 982 411 aktier.
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Ökning av Erbjudandets omfattning
Huvudägarna förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 
14 800 000 aktier.2) 

Övertilldelningsoption
Huvudägarna kommer att lämna en option till Managers, vilken kan utnyttjas helt eller del-
vis under 30 dagar från första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att 
förvärva ytterligare högst 11 220 0003) aktier av Huvudägarna, motsvarande 15,0 procent 
av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande erbju-
dandepriset, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. 

Anbudsförfarande
I syfte att uppnå en marknadsmässig prissättning på de aktier som omfattas av Erbjudan-
det kommer institutionella investerare ges möjlighet att delta i ett anbudsförfarande. 
Anbudsförfarandet pågår under perioden 19–28 april 2016. Inom ramen för detta förfa-
rande fastställs erbjudandepriset. 

Managers förbehåller sig rätten att förkorta eller förlänga anmälningsperioden i det insti-
tutionella erbjudandet. Sådan förkortning eller förlängning av anmälningsperioden kom-
mer offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande före anmälningsperiodens 
utgång. 

Erbjudandepris
Erbjudandepriset fastställs i ovan beskrivna anbudsförfarande och förväntas fastställas 
inom intervallet 50–60 SEK per aktie och förväntas offentliggöras omkring den 29 april 
2016 genom pressmeddelande. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att översti-
ga 60 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Prisintervallet har fastställts av Säljande Aktieägare 
i samråd med Managers baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella 
investerare. 

Anmälan
Avseende Erbjudandet till allmänheten:
Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier kan göras under perioden 19 – 27 april 
2016 och ska avse lägst 200 aktier och högst 14 000 aktier, i jämna poster om 100 aktier. 
Anmälan är bindande. Managers förbehåller sig rätten att förkorta eller förlänga anmäl-
ningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige. Meddelande om sådan eventuell 
förkortning eller förlängning lämnas genom pressmeddelande före anmälningsperiodens 
utgång. 

Avseende Erbjudandet till institutionella investerare:
Institutionella investerare i Sverige och andra länder kommer att inbjudas att delta i ett 
särskilt anbudsförfarande som äger rum under perioden 19 – 28 april 2016. Anmälnings-
perioden i Erbjudandet till institutionella investerare kan komma att förkortas eller förläng-
as, vilket i sådant fall kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande 
senast den 28 april 2016. Intresseanmälningar ska lämnas till Managers enligt särskilda 
instruktioner.

Tilldelning
Avseende Erbjudandet till allmänheten:
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Säljande Aktieägare i samråd med Managers varvid 
målet är att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra en 
regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal 
aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom 
slumpmässigt urval.

Tilldelning till anställda i Resurs kommer att avse aktier till ett värde av högst 30 000 SEK 
per anställd.

Anmälningar från vissa kunder i Carnegie kan komma att särskilt beaktas. Tilldelning kan 
även komma att ske till anställda i Carnegie, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelningen 
sker i sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens regler och Finansin-
spektionens föreskrifter.
1) Av dessa aktier kommer Cidron Semper Ltd. att erbjuda högst 8 140 000 aktier och Waldakt AB högst 6 660 000 aktier.
2) Av dessa aktier kommer Cidron Semper Ltd. att sälja högst 6 171 000 aktier och Waldakt AB högst 5 049 000 aktier.
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Sammanfattning

E.3, 
forts.

Avseende Erbjudandet till institutionella investerare:
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Säljande Aktieägare i samråd med Managers varvid 
målet är att Resurs får en god institutionell ägarbas. Avsikten är att intresseanmälningar, 
som i allt väsentligt bedöms vara likvärdiga, ska behandlas lika. Intresseanmälningar från 
institutionella investerare som bedöms kunna bli långsiktiga ägare i Bolaget kan komma 
att prioriteras. Tilldelningen kommer att beslutas helt diskretionärt och någon garanti för 
tilldelning lämnas inte. Ankarinvesterarna är dock garanterade tilldelning överensstäm-
mande med deras respektive åtaganden.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Säljande Aktieägare, Bolaget och Managers avser att ingå ett avtal om placering av aktier i 
Resurs omkring den 28 april 2016 (”Placeringsavtalet”). Erbjudandet är villkorat av att 
intresset för Erbjudandet enligt Managers bedömning är tillräckligt stort för handel i 
aktien, att Placeringsavtalet ingås, att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att Placeringsavta-
let inte sägs upp. Placeringsavtalet föreskriver att Managers åtaganden att förmedla köpa-
re till eller, för det fall Managers misslyckas med detta, själva köpa de aktier som omfattas 
av Erbjudandet är villkorade bland annat av att inga händelser inträffar som har så väsent-
lig negativ inverkan på Bolaget att det är olämpligt att genomföra Erbjudandet samt vissa 
andra villkor. Managers kan säga upp Placeringsavtalet fram till likviddagen, den 3 maj 
2016, om några väsentligt negativa händelser inträffar, om de garantier som Bolaget givit 
Managers skulle visa sig brista eller om några av de övriga villkor som följer av Placerings-
avtalet ej uppfylls. Om ovan angivna villkor ej uppfylls och om Managers säger upp Place-
ringsavtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer vare sig leverans av eller betal-
ning för aktier genomföras under Erbjudandet. I enlighet med Placeringsavtalet kommer 
Bolaget att åta sig, med undantag för sedvanliga villkor, ersätta Managers för vissa krav 
under vissa villkor.

E.4 Intressen 
som har 
 betydelse för 
Erbju dandet

Carnegie, Goldman Sachs, Morgan Stanley och SEB, som är Joint Bookrunners, tillhanda-
håller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget och Huvudägarna i samband 
med Erbjudandet, för vilka de kommer att erhålla sedvanlig ersättning. Från tid till annan 
kommer dessa rådgivare (samt till dem närstående företag) att tillhandahålla tjänster, inom 
den ordinarie verksamheten och i samband med andra transaktioner, till Huvudägarna och 
till Huvudägarna närstående parter.

E.5 Säljare av 
värdepap
perna och 
lock upavtal

Cidron Semper Ltd, Waldakt AB och RSF Invest AB (”Säljande Aktieägare”) är säljare av 
aktierna.

Säljande Aktieägare, aktieägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övri-
ga anställda som blir aktieägare till följd av Överföringen av ledande befattningshavares 
aktieinnehav, kommer att, med vissa undantag, åta sig att inte sälja sina respektive inne-
hav eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt under en viss tid efter att 
handel med Resurs aktier på Nasdaq Stockholm har inletts (”Lock up-perioden”). 

Lock up-perioden för Säljande Aktieägare kommer att vara 180 dagar. Lock up-perioden 
för aktieägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga anställda som 
blir aktieägare till följd av Överföringen av ledande befattningshavares aktieinnehav, kom-
mer att vara 360 dagar. Ankarinvesterarna kommer inte att vara inte föremål för lock up- 
åtaganden för respektive tilldelningar. Efter utgången av respektive Lock up-period kan 
aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan påverka marknadspriset på aktien. 
Joint Global Coordinators kan tillsammans besluta, enligt eget gottfinnande och när som 
helst, att medge undantag från begränsningarna för aktieförsäljning under denna period. 
Bolaget kommer att åta sig gentemot Joint Global Coordinators bland annat att, med 
vissa undantag, under en period av 180 dagar från första dagen för handel i Bolagets 
aktier på Nasdaq Stockholm, inte utan skriftligt medgivande från Joint Global Coordina-
tors, besluta eller föreslå bolagsstämman att besluta om ökning av aktiekapitalet genom 
emission av aktier eller andra finansiella instrument eller överlåtelse av aktier eller andra 
finansiella instrument.

E.6 Utspädnings
effekt

Ej tillämplig. Erbjudandet för inte med sig någon utspädningseffekt (se E.3 ovan angåen-
de antal aktier i Erbjudandet och deras andel av det totala antalet aktier och röster i 
Resurs).

E.7 Kostnader 
som åläggs 
investeraren

Ej tillämplig. Courtage utgår ej.
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Riskfaktorer

En investering i Resurs aktier är förenad med risk. Innan ett investeringsbeslut fattas är det viktigt att noggrant ana
lysera de riskfaktorer som anses vara väsentliga för Bolagets och dess aktiers framtida utveckling. Nedan följer en 
beskrivning, utan särskild rangordning, av riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Resurs. Det gäller risker 
både vad avser omständigheter som är hänförliga till Resurs eller branschen samt risker förenade med aktien och 
Erbjudandet. Vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Nedanstående beskrivning gör inte anspråk på att vara 
fullständig och det är inte möjligt att förutse och i detalj beskriva alla tänkbara riskfaktorer. I tillägg till detta avsnitt 
ska investerare även ta hänsyn till den övriga information som lämnas i prospektet i dess helhet. De risker och osä
kerhetsfaktorer som anges nedan kan enskilt eller sammantaget få en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk
samhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i Resurs minskar i värde, vilket 
skulle kunna leda till att Resurs aktieägare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare faktorer 
som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som för närvarande inte bedöms utgöra risker, kan också 
komma att ha motsvarande negativ påverkan.

Risker relaterade till branschen och 
Resurs

Bolagets resultat och efterfrågan på dess produk-
ter är känsliga för påverkan av den makroekono-
miska utvecklingen, den allmänna konsumtionen, 
konsumenternas kreditvärdighet, allmänna 
marknads förhållanden och nivån på den ekono-
miska aktiviteten i Norden och i andra länder.
Resurs är exponerat för allmänna marknadsförhållan-
den och nivån på den ekonomiska aktiviteten i Nor-
den. Eftersom bolagets retail finance-erbjudande, 
privat lån, kreditkort och försäkringsprodukter i allmän-
het används för generell konsumtion, konsumentköp 
och lånekonsolidering, kan efterfrågan på Resurs låne-
produkter påverkas negativt av förändringar i konsum-
tionstrender, konsumtionsnivåer, demografiska möns-
ter samt kunders preferenser och finansiella ställning, 
vilka alla påverkas av allmänna makroekonomiska för-
hållanden. Resurs genererar också vinster och förluster 
från dess försäkringsverksamhets investerings portfölj, 
vilken också påverkas av allmänna makro ekonomiska 
faktorer och i hög grad av utvecklingen på kapital- och 
obligationsmarknaderna.

En försämring av de ekonomiska förhållandena, eller 
en minskning i BNP i något av de länder eller på 
någon av de marknader där Bolaget är verksamt, eller 
på marknaden i något annat land som i sin tur påver-
kar de länder eller marknader där Bolaget är verksamt, 
inklusive, men inte begränsat till, en negativ utveckling 
avseende arbetslöshetsnivåer, företags- och konsu-
mentförtroende, hushållens disponibla inkomst, hus-
hållens skuldsättning, bostadspriser, valutamarknader, 
inflation, tillgänglighet av och kostnad för krediter, 

likviditeten på de finansiella marknaderna eller mark-
nadsräntor, skulle kunna minska efterfrågan på Resurs 
produkter. Exempelvis skulle höga arbetslöshetsnivåer 
på de marknader där Resurs bedriver sin verksamhet 
minska antalet kunder som kvalificerar sig för Resurs 
låne- och kreditprodukter, och sannolikt påverka Bola-
gets kreditförluster negativt, vilket i sin tur kan ha en 
negativ inverkan på Resurs förmåga att behålla storle-
ken på låneportföljen och förbättra låneutvecklingen 
för nya lån. Till exempel sänkte Standard & Poor’s Fin-
lands kreditvärdering från AAA till AA+ i oktober 2014 
till följd av de försämrade makroekonomiska förhållan-
dena i Finland, innefattande minskat förtroende från 
konsumenter och ökad arbetslöshet, vilket i sin tur 
hade en negativ inverkan på efterfrågan på Resurs 
produkter i Finland. På grund av konsumenternas 
höga skuldsättning i Norden, huvudsakligen på grund 
av genomsnittligt höga bostadslån, kan Resurs också 
komma att påverkas av fluktuationer på bostadsmark-
naden och räntenivåer på bostadslån i de nordiska 
länderna.

Ett minskat konsumentförtroende eller en nedgång i 
konsumtionen i Norden, eller en negativ förändring i 
användandet av, eller beteendet avseende, konsu-
mentkrediter kan också ha en negativ inverkan på för-
säljningen hos Resurs retail finance-partners, och i sin 
tur på Resurs förmåga att generera intäkter och nyutlå-
ning. Nedgång eller försämring av de makroekono-
miska förhållandena i Norden, eller i något annat land 
som påverkar de nordiska länderna, kan ha en negativ 
inverkan på efterfrågan av Bolagets produkter och 
därför ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.
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Omfattningen och tillväxten av Resurs försälj-
ningsverksamhet är beroende av effektiviteten av 
Resurs marknadsföringsaktiviteter, vilka i sin tur 
är beroende av mängden och relevansen av till-
gänglig data avseende potentiella kunder. 
Resurs är beroende av kanaler för riktad marknads-
föring, inklusive direktreklam och telemarketing, för att 
rikta in sig på de individer som med största sannolik-
het skulle ansöka om, och godkännas för, ett privatlån, 
ett kreditkort eller en försäkringsprodukt. Eftersom 
Resurs i hög utsträckning förlitar sig på sin interna 
databas för att hitta lämpliga kunder för direktreklam 
för att främja försäljning av sina andra produkter är 
Resurs förmåga att framgångsrikt marknadsföra sina 
produkter beroende av kvalitet, aktualitet, mångfald 
och riktighet avseende den information som finns lag-
rad i den interna databasen. Om mängden informa-
tion eller relevansen av den information som finns till-
gänglig för Resurs minskar eller om Bolagets 
möjligheter att marknadsföra sina produkter genom 
adresserad direktreklam skulle begränsas på något 
annat sätt, till exempel genom ändringar i lagar och 
regler om dataskydd, eller genom att personer aktivt 
väljer bort adresserad direktreklam och telemarketing, 
kan Resurs komma att behöva utnyttja andra mindre 
effektiva och dyrare marknadsföringskanaler vilket kan 
leda till minskad nyutlåning eller lönsamhet, vilket i sin 
tur kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Resurs är vidare beroende av retail finance-verksam-
heten huvudsakligen för att generera kunddata till sin 
interna databas som Resurs använder för att kunna 
marknadsföra och sälja sina andra produkter. Om 
Bolaget, på grund av felaktig information, korruption 
av den interna databasen, otillräcklig integration mel-
lan de operativa enheternas interna databaser, för-
sämring av, eller en nedgång i, den underliggande 
retail finance-verksamheten, eller på grund av någon 
annan anledning, inte längre kan förlita sig på sin 
interna databas eller om dess retail finance-verksam-
het skulle misslyckas med att fortsätta att förse Bola-
get med kunddata av tillräckligt hög kvalitet till den 
interna databasen, eller alls, kan Bolagets förmåga att 
marknadsföra sina produkter i hög utsträckning påver-
kas negativt.

Om Resurs inte lyckas marknadsföra sina låne- och 
kreditprodukter på ett effektivt sätt, vare sig detta 
beror på att kvaliteten i Bolagets interna databas och 
den information som Bolaget erhåller genom retail 
finance-verksamheten minskar, eller på någonting i 
övrigt, skulle det kunna ha en väsentlig negativ inver-
kan på Bolagets förmåga att upprätthålla sin låneport-
följ och öka låneutvecklingen för nya lån och därmed 
på dess verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget förlitar sig på ett begränsat antal retail 
finance-partners för att generera en betydande del 
av sina intäkter som genereras i samband med 
Bolagets retail finance-verksamhet och förväntas 
göra så även i framtiden.
Resurs förlitar sig på ett begränsat antal retail finance-
partners för att generera merparten av Bolagets 
 intäkter som genereras i samband med dess retail 
finance-verksamhet och en betydande del av sin kon-
sumentdata till sin interna databas. Per den 31 decem-
ber 2015 hade Resurs en diversifierad bas med fler än 
1 200 retail finance-partners. För räkenskaps åren som 
avslutades den 31 december 2014 och 2015 represen-
terade Resurs fem största partners 51 procent respek-
tive 46 procent av låneportföljen hänförlig till Resurs 
retail finance-verksamhet. Under samma perioder 
representerade Resurs tio största partners 68 procent 
respektive 59 procent av låneportföljen hänförlig till 
Resurs retail finance-verksamhet. Under räkenskapsår-
et som avslutades den 31 december 2015 stod dock 
ingen enskild partner för mer än fem procent av kon-
cernens vinst före skatt. Dessutom, med undantag för 
det avtal som Resurs har med sin största partner, sluter 
Resurs i allmänhet avtal på årsbasis med sina retail 
finance-partners, vilka kan sägas upp vid avtalsperio-
dens utgång. Bolagets retail finance-partners kan 
komma att häva, omförhandla eller säga upp avtal när 
som helst och kan komma att försättas i konkurs eller 
hamna i andra svårigheter. Till exempel hade ONOFF 
AB:s (”ONOFF”) (en svensk detaljhandelskedja som 
säljer elektronikprodukter till konsumenter) konkurs 
under 2011 en negativ inverkan på Resurs låneportfölj 
motsvarande cirka 600 miljoner SEK. Därtill är de avtal 
som Resurs ingår med sina retail finance-partners inte 
exklusiva varför dessa kan välja att arbeta med andra 
kreditgivare, vilket kan öka påverkan av ökad konkur-
rens och därmed leda till affärsförluster för Resurs. Om 
en viktig retail finance-partner skulle välja att avsluta 
eller reducera omfattningen av affärsrelationen med 
Resurs, oavsett om detta beror på förändrad affärs-
strategi, konkurs eller någon annan anledning, är det 
inte säkert att Resurs kan ersätta affärsrelationen med 
en affärsrelation av samma storlek och värde och på 
liknande villkor, eller överhuvudtaget. Under 2014 för-
ändrade till exempel en av Resurs största retail 
finance- partners sin försäljningsstrategi mot att foku-
sera på att främja onlineförsäljning, vilket har haft en 
negativ inverkan på nylåneutvecklingen och storleken 
av låneportföljen för den här specifika retail finance-
partnern under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 och kommer sannolikt även fortsätt-
ningsvis påverka nylåneutvecklingen och storleken av 
låneportfölj på kort till medellång sikt. Om Resurs 
således misslyckas med att behålla, ersätta eller förnya 
verksamhet hänförlig till retail finance-partners eller 
avtal med retail finance-partners på i vart fall samma 
villkor kan detta få en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Resurs tre största retail finance-partners, Ellos Group 
AB (”Ellos”), Siba AB (”SIBA”) och NetOnNet AB 
(”NetOnNet”) är därtill närstående parter till Bolaget 
och förser Resurs med en betydande mängd kunddata 
vilken används vid olika riktade marknadsföringsaktivi-
teter. Dessutom har vissa bolag närstående till dessa 
retail finance-partners in låning hos Resurs. För räken-
skapsåren som avslutades den 31 december 2014 och 
2015 representerade dessa tre retail finance-partners 
tillsammans 17 procent och 12 procent av Resurs låne-
portfölj samt genererade mindre än 10 procent av 
Resurs rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster, 
justerat för att spegla helårseffekten av yA Bank- 
förvärvet, för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015. Även om Bolaget i dagsläget gynnas 
av att göra betydande affärer med dessa närstående 
retail finance-partners, och har ett långfristigt avtal 
med sin största retail finance-partner, kan dessa retail 
finance-partners upphöra att kontrolleras eller ägas av 
närstående bolag. Det finns en risk för att framtida nya 
ägare eller ledningar i dessa närstående bolag inte 
värderar en affärsrelation med Resurs lika högt som 
nuvarande ägare och ledning, vilket kan få en väsent-
lig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Det råder hård konkurrens på marknaden för finan-
siella tjänster och inom försäkringsbranschen och 
ökad konkurrens inom dessa branscher kan ha en 
negativ inverkan på efterfrågan på, och lönsamhe-
ten av, Resurs produkter.
De länder inom vilka Resurs bedriver bankverksamhet 
karaktäriseras av hård konkurrens och fragmentering 
och en stor ökning av efterfrågan på privatlån i dessa 
länder har lett till ökad konkurrens mellan långivare. 
Resurs konkurrenter kan grovt delas in i tre grupper: 
fullservicebanker, nischade kreditgivare och leverantö-
rer av ”FinTech”-produkter. Konkurrensen i dessa län-
der baseras främst på (i) månadskostnadens storlek 
(inklusive ränta och amortering), (ii) övriga villkor för 
det erbjudna lånet, bland annat storleken, löptiden 
och andra villkor, samt (iii) kvaliteten på tjänsterna i 
form av snabbheten för ansökan och processen, enkel-
heten för produkten och faktureringen samt 
lånetillgängligheten.

Det finns en risk för att de fullservicebanker som är 
verksamma i dessa länder, vilka erbjuder ett brett 
utbud av produkter och tjänster genom omfattande 
kontorsnätverk och via internet, kan komma att öka sitt 
fokus på privatlån och retail finance. Resurs största 
konkurrenter bland fullservicebankerna är Nordea, 
SEB, Swedbank och Handelsbanken i Sverige, DNB, 
Nordea och SEB i Norge, Nordea, OP (Pohjola) och 
Danske Bank i Finland samt Danske Bank och Nordea i 
Danmark. De fullservicebanker som är verksamma i 
dessa länder har typiskt sett en väl etablerad kommer-
siell position, ett omfattande nätverk av bankkontor 
och hög kundmedvetenhet och -kännedom. Så gott 

som alla Resurs kunder har redan en kundrelation med 
åtminstone en av dessa fullservicebanker genom spar-
konton eller andra bankprodukter. Fullservicebanker i 
dessa länder kan därför ha, och drar således nytta av, 
en väsentlig konkurrensfördel i förhållande till Resurs. 
Dessutom kan större finansiella institutioner ha betyd-
ligt mer medel tillgängliga för utlåning eller lägre 
finansieringsrelaterade räntekostnader än Resurs, vil-
ket skulle kunna möjliggöra för dessa att till exempel 
erbjuda lån med lägre räntor eller längre löptider än 
vad Resurs kan erbjuda.

Nischade kreditgivare är i regel aktörer med en speci-
fik inriktning och ett smalt utbud i jämförelse med full-
servicebanker. Resurs bedömer att nischade kreditgi-
vare är Bolagets huvudsakliga konkurrenter eftersom 
de riktar sig mot liknande kundgrupper och erbjuder 
liknande privatlån, kreditkort eller kreditprodukter och 
räntor som Resurs. Resurs främsta konkurrenter bland 
nischade kreditgivare är Ikano Bank, Santander Consu-
mer Bank, ICA Banken, SevenDay, Bank Norwegian, 
Nordax, Nordnet, Skandia, Marginalen Bank, Collector 
och Wasa Kredit i Sverige, Gjensidige, Santander Con-
sumer Bank, Bank Norwegian och Komplett Bank i 
Norge, Santander Consumer Bank, S-Pankki, Svea 
Direkt och Bigbank i Finland samt Ekspress Bank, 
Ikano och Santander i Danmark. Till följd av den senas-
te tidens trend med stor efterfrågan på privatlån i Nor-
den på de nordiska marknaderna kan även nya nischa-
de kreditgivare komma att ta sig in i regionen och öka 
konkurrensen. Vissa nischade kreditgivare, såsom 
Ikano Bank, kan även ha lägre finansieringsrelaterade 
räntekostnader än Resurs har, vilket skulle kunna möj-
liggöra för dem att, bland annat, erbjuda lån med 
lägre räntor eller längre löptider än vad Resurs kan 
erbjuda. Denna ökade konkurrens kan leda till mins-
kad efterfrågan på Resurs låneprodukter, vilket kan 
leda till att Resurs, för att kunna konkurrera, tvingas 
sänka de räntor Bolaget tar ut på dessa lån, och kan ha 
en negativ inverkan på Resurs räntenettomarginal.

Därtill har flera nya företag med olika internetfokuse-
rade affärsmodeller nyligen tagit sig in på marknaden 
för Payment Solutions on-line, inklusive företag/affärs-
modeller såsom FinTech, Facebook (messenger pay-
ment) och Klarna. Denna ökade konkurrens kan leda 
till minskad efterfrågan på Resurs kreditprodukter, vil-
ket kan leda till att Resurs, för att kunna konkurrera, 
tvingas sänka priset eller räntan på dessa produkter. 
Dessutom finns det en risk för att Resurs misslyckas 
med att utveckla sina produkter i linje med dessa nya 
konkurrenter. Utöver detta finns det också en risk för 
att Resurs nuvarande eller potentiella framtida retail 
finance-partners kan försöka skapa sina finansiella 
tjänster internt istället för att ingå samarbetsavtal med 
externa finansieringspartners som Resurs.

Resurs konkurrerar också med andra försäkringsbolag, 
både inhemska och utländska, samt med banker och 
diversifierade finansiella institut som också erbjuder 
försäkringar. Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid”), 
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Resurs dotterbolag som bedriver försäkringsrörelse, 
konkurrerar baserat på ett antal faktorer, bland annat 
varumärkeskännedom, renommé, upplevd finansiell 
styrka och kreditvärdighet, omfattning av distribution 
samt kvalitet och pris på de produkter som erbjuds. 
Det finns en risk att efterfrågan på Solids produkter 
kommer att minska på grund av ökad konkurrens.

Ökad konkurrens mellan låneförmedlare kan också 
påverka Resurs negativt, och till följd av förvärvet av 
yA Bank AS (”yA Bank”), som historiskt har använt 
låneförmedlare för en betydande del av sin nylåneut-
veckling, och MetaTech AS (”MetaTech”, och tillsam-
mans med yA Bank, ”yA Bank-koncernen”) den 26 
oktober 2015 (”yA Bank-förvärvet”), har Resurs expo-
nering mot förmedlarrelaterade risker ökat. Ökad 
annonsering av låneförmedlare kan öka andelen 
potentiella låntagare som använder låneförmedlare, 
vilket skulle kunna minska effektiviteten av Resurs 
huvudmarknadsföringsstrategi och användingen av 
riktad marknadsföring för att driva på låneutvecklingen 
för nya lån. Därutöver kan ökad masskommunikation 
och reklam från låneförmedlare också minska effektivi-
teten av Resurs marknadsföringsstrategi i övrigt och 
användningen av masskommunicerad reklam. Efter-
som låneförmedlare jämför konkurrerande lånepro-
dukter mot varandra, i sådan utsträckning att en ökad 
andel låntagare använder låneförmedlare för att ansö-
ka om lån, kan Resurs drabbas av en ökad konkurrens 
bland långivare. Om de låneförmedlare som Resurs 
samarbetar med inte kan konkurrera framgångsrikt 
med andra låneförmedlare skulle det dessutom kunna 
få en negativ inverkan på antalet potentiella låntagare 
som förmedlas till Resurs.

Om Resurs inte kan konkurrera framgångsrikt med 
andra långivare, kreditgivare eller försäkringsbolag, 
kan efterfrågan på Resurs produkter komma att mins-
ka. Resurs kan också tvingas sänka priset eller räntan 
på sina produkter i syfte att konkurera eller upprätthål-
la efterfrågan. Detta kan i sin tur ha en negativ inver-
kan på Resurs räntenettomarginal och en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Det finns en risk att Resurs inte lyckas göra 
korrekta bedömningar av kreditrisken hos 
lånesökande, vilket kan leda till ökade 
kreditförluster.
Resurs exponeras för risker relaterade till att kunder 
inte betalar förfallna räntor, avgifter eller återbetal-
ningar i tid eller över huvud taget. Eftersom det inte 
krävs någon säkerhet för Resurs låneprodukter och 
andra kreditprodukter finns det ingen säkerhet att rea-
lisera om kunderna bryter mot villkoren i sina avtal 
eller inte återbetalar sina lån. Om Resurs inte lyckas 
göra en korrekt bedömning av sina lånesökandes kre-
ditvärdighet kan det leda till ökade kreditförluster. Per 
den 31 december 2014 hade Resurs förfallna lån upp-
gående till ett belopp om 1 980 miljoner SEK, vilket 

motsvarar 13,2 procent av det totala värdet av den 
utestående låneportföljen (inklusive avsättningar) om 
15 042 miljoner SEK. Per den 31 december 2015 hade 
Resurs förfallna lån uppgående till ett belopp om 2 
868 miljoner SEK, vilket motsvarar 14,7 procent av det 
totala värdet av den utestående låneportföljen (inklusi-
ve avsättningar) om 19 520 miljoner SEK. Under räken-
skapsåren som avslutades den 31 december 2014 och 
2015 uppgick Resurs kreditförluster netto till 350 699 
KSEK  respektive 374 863 KSEK.

Som en del av Resurs kreditgivningsprocess används 
landsspecifika modeller för att beräkna sannolikheten 
för att en låntagare kommer att kunna betala räntor 
och avbetalningar i tid (så kallade scoringmodeller). 
Resurs scoringmodeller är delvis baserade på analys 
av historiska data avseende utvecklingen för lånen 
inom verksamheten, men måste också skräddarsys för 
specifika målgrupper och marknader. Trots att Resurs 
kontinuerligt utvärderar och justerar sina kreditpolicies 
och scoringmodeller kan dessa visa sig otillräckliga för 
att skydda mot oväntade kreditförluster till följd av 
bland annat interna brister i arbetet med riskhantering 
eller att det föreligger väsentliga skillnader mellan nya 
lånesökande och de kunder på vilka Resurs scoring-
modeller är baserade. Om Resurs misslyckas med att 
införliva historiska kreditprestandadata inom hela 
Bolagets verksamhet, till exempel vid förvärv av nya 
företag, kan detta resultera i att Resurs inte kan bedö-
ma en kunds kreditvärdighet korrekt. Sådana misslyck-
anden har även historiskt sett inneburit att ett kon-
cernbolag, i de fall där korsförsäljning förekommit, 
inte haft kännedom om ifall en potentiell kund haft ett 
förfallet lån hos ett annat koncernbolag. Ett sådant 
misslyckande kan leda till, och kunde ha lett till, att 
kunder med dålig kredithistorik eller förfallna lån i ett 
bolag inom koncernen får ett nytt lån hos ett annat 
bolag inom koncernen, vilket i sin tur kan leda till 
ökade kreditförluster för, och regulatoriska åtgärder 
mot, Resurs. Även om Resurs har vidtagit åtgärder för 
att hantera denna risk finns det en risk för att dessa 
åtgärder inte kommer att vara effektiva, eller ha 
genomförts fullt ut i tid.

Risken för kreditförluster har historiskt sett varit större 
när Resurs etablerar sig på en ny marknad eller intro-
ducerar en ny produkt än för befintliga produkter och 
marknader. Detta eftersom Resurs saknar tillräckliga 
data avseende lånens utveckling för att skräddarsy sin 
scoringmodell. Följaktligen kan Resurs, om Bolaget i 
framtiden etablerar sig på nya marknader eller intro-
ducerar nya produkter, bli föremål för större kreditför-
luster vilket kanske inte avtar förrän Bolaget får till-
gång till tillräcklig information och etablerar en effektiv 
process för beviljande av lån.

Vilken ytterligare extern information avseende skulder 
och inkomster som är tillgänglig för Resurs via kredit-
upplysningsföretag och andra externa parter varierar 
från land till land. I de flesta länder där Resurs är verk-
samt måste Bolaget förlita sig på finansiell och annan 
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information som tillhandahålls av den lånesökande 
själv vid kreditprövningen. Därtill varierar tillgången på 
annan relevant information, exempelvis information 
om civilstånd och boendetyp, mellan de olika länder-
na där Resurs är verksamt. Exempelvis är kvantiteten 
och kvaliteten av tillgänglig information generellt sett 
lägre i Finland och Danmark jämfört med kvantiteten 
och kvaliteten av tillgänglig information i Sverige och 
Norge. När fullständig skuld- och inkomstinformation 
inte finns tillgänglig via kreditupplysningsföretag 
måste annan verifierande dokumentation (med undan-
tag för begränsade situationer där endast mer begrän-
sad dokumentation är nödvändig), exempelvis dekla-
rationer och lönebesked, skickas in av den 
lånesökande, vilket leder till en mer manuell process 
för beviljande av lån, vilket i sin tur kan ge upphov till 
ökade kostnader för Resurs. Resurs kan också drabbas 
av ökade kostnader på grund av eventuella framtida 
prisökningar hos kreditupplysningsföretag och andra 
externa parter som tillhandahåller kredit- och inkomst-
information. Om denna information och/eller doku-
mentation, i högre utsträckning än förväntat, är inkor-
rekt, medvetet eller omedvetet, och detta inte 
upptäcks innan låneutbetalning, kan risken som för-
knippas med lånet vara betydligt högre än förväntat. 
Sådana felaktigheter kan vara svåra att upptäcka och 
undvika och Resurs kontroller och rutiner kanske inte 
visar sig vara effektiva för att upptäcka sådana felaktig-
heter och förebygga kreditgivning i samtliga sådana 
fall. Om mängden och kvaliteten av den information 
som finns tillgänglig för Resurs skulle minska på grund 
av ändringar av lagar och förordningar, eller av något 
annat skäl, kan det ha en negativ inverkan på Resurs 
förmåga att bedöma kreditvärdigheten hos lånesökan-
de och leda till ökade kreditförluster. Om Resurs kre-
ditpolicies eller scoringmodeller inte visar sig effektivt 
kunna förutse framtida kreditförluster eller på annat 
sätt visar sig otillräckliga, eller om information eller 
dokumentation som lånesökande tillhandahåller av 
något skäl visar sig felaktig, eller felaktigt använd av 
Resurs, kan Resurs bli föremål för regulatoriska sank-
tioner eller ådra sig väsentliga kreditförluster, vilket 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Kreditvärdigheten hos Resurs kunder kan försäm-
ras, vilket kan leda till ökade kreditförluster.
Resurs kreditpolicies och scoringmodeller kanske inte 
är tillräckliga för att förhindra att Resurs ådrar sig 
ökade kreditförluster på grund av yttre omständighe-
ter utom Resurs kontroll, till exempel försämrade mak-
roekonomiska förhållanden. Även om det enligt Resurs 
scoringmodeller bedöms att en lånesökande är kredit-
värdig vid tidpunkten för ansökan om lån kan dennes 
kreditvärdighet minska till följd av personliga omstän-
digheter eller andra faktorer. Till exempel kan Resurs 
under perioder av ekonomisk nedgång eller lågkon-
junktur drabbas av en ökning av lån som är föremål för 
inkassoåtgärder och en högre frekvens och värre 

kreditförluster i den befintliga låneportföljen, eftersom 
låntagares förmåga att återbetala sina lån väsentligen 
kan försämras. Försämringar av de makroekonomiska 
förhållandena i framtiden eller andra förändringar som 
har en negativ inverkan på Resurs kunders kreditvär-
dighet kan leda till ökade kreditförluster. Enligt Resurs 
kreditpolicies övervakar Resurs utvecklingen av kredi-
ter över tid. Det finns dock en risk att nivåerna av kre-
ditförluster kommer att öka i framtiden, vilket kan ha 
en väsentlig negativ inverkan på Resurs riskkostnad. 
Från 2006 till 2012 försäkrade Resurs största delen av 
låneportföljen mot kreditförluster för att hantera risk-
kostnad relaterad till fluktuationer i kreditförluster. Nu 
upprätthåller dock Resurs sådana försäkringar endast 
för sin factoring-verksamhet, vilken procentuellt repre-
senterar en liten andel av den totala låneportföljen. 
Sedan 2012 har Resurs inte utnyttjat försäkringar mot 
kreditförluster för majoriteten av Bolagets låneportfölj. 
Följaktligen kan fluktuationer i kreditkvaliteten hos 
Resurs kunder, liksom dess kreditförluster, ha en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs riskkostnad, verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Det finns en risk att Resurs inte kommer lyckas 
bibehålla och utveckla sin plattform för 
IT-infrastruktur, sin interna databas eller sitt 
dataanalyssystem på ett framgångsrikt sätt, eller 
inte kunna förutse, hantera eller implementera 
tekniska framsteg inom sin bransch på ett 
kostnadseffektivt sätt, eller över huvud taget.
Resurs verksamhet involverar att hantera ett stort antal 
transaktioner, bland annat ansökningar om lån, kredit-
kort och konton samt bevakning och analys av lånens 
utveckling. Resurs förmåga att kontrollera och utveckla 
sina scoringmodeller, övervaka och hantera inkasso, 
bibehålla finansiell och operativ kontroll, övervaka och 
hantera sin riskexponering, föra korrekta register, till-
handahålla kundservice av hög kvalitet och att utveck-
la och sälja lönsamma produkter i framtiden är därför 
beroende av att Resurs lyckas med sin planering för att 
säkerställa verksamhetens kontinuitet (”business conti
nuity planning”) och att systemen för informationstek-
nologi (”IT”) och kommunikation (inklusive den interna 
databasen) är effektiva och verkar utan avbrott, liksom 
att Bolaget framgångsrikt lyckas utveckla och imple-
mentera nya system. IT och dessa system kan vara 
defekta eller bristfälliga, vilket kan störa Resurs verk-
samhet och dess förmåga att genomföra transaktioner, 
vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs 
anseende, verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

IT och telekommunikationsteknologi utvecklas snabbt 
och kännetecknas av korta produktlivscykler. Det finns 
en risk att Resurs inte kommer lyckas förutse, hantera 
eller implementera tekniska förändringar, överhuvud-
taget eller i tid. Resurs kanske inte heller kommer lyck-
as implementera uppdateringar eller förbättringar av 
sitt IT- eller dataanalyssystem, inklusive förbättringar 
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av operativ effektivitet och riskanalys genom ytterliga-
re IT-utveckling, vilket kan leda till extra kostnader. 
Kostnaderna för sådana förbättringar kan bli högre än 
förutsett eller resultera i att företagsledningen inte kan 
ägna tillräcklig uppmärksamhet åt andra delar av Bola-
gets verksamhet. Resurs är beroende av nödvändiga 
kapitalresurser för att investera i ny teknologi. Det 
finns en risk för att tillräckliga kapitalresurser inte kom-
mer att vara tillgängliga för detta ändamål vid en 
lämplig tidpunkt i framtiden, eller över huvud taget. 
Om Resurs därtill, på grund av bristande resurser, gäl-
lande restriktioner eller andra orsaker, blir oförmöget 
att fortsätta förvärva, samla eller använda sådan infor-
mation och data på det sätt eller i den utsträckning 
som Bolaget för närvarande gör, kan Resurs komma 
att förlora en konkurrensfördel, särskilt på grund av 
Bolagets förlitan på sin interna databas.

Allt det ovanstående kan, om det inträffar, komma att 
få en väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Det finns en risk att Resurs inte kommer lyckas 
integrera sin IT-infrastrukturplattform, sina 
databaser eller sitt dataanalyssystem på ett 
framgångsrikt sätt.
Resurs är föremål för immanenta kostnader och risker 
förknippade med att upprätthålla, integrera, uppgra-
dera, ersätta och ändra Bolagets IT-infrastrukturplatt-
form och dataanalyssystem, inklusive nedskrivningar 
av IT, betydande utgifter och tidsåtgång. Till exempel 
kan ett förvärv av en konkurrent eller en betydande 
låneportfölj tvinga Bolaget att uppgradera den förvär-
vade enhetens IT-plattform och dataanalyssystem för 
att möta Resurs normer och för att integrera Bolagets 
IT- och interna databassystem, vilket kan leda till 
ökade investeringskostnader och ökad tidsåtgång.

Till följd av Resurs förvärv under den reviderade treårs-
perioden som presenteras i prospektet använder Bola-
gets olika dotterbolag och förvärvade verksamheter 
för närvarande olika IT-plattformar, databaser och 
andra system som inte är fullt kompatibla, vilket kan 
leda till diskrepanser och/eller problem avseende 
framtida konsolidering eller integrering av dessa platt-
formar, databaser och andra system. Även om Resurs 
aktivt arbetar för, och för närvarande utreder möjlighe-
ter, att integrera dessa förvärvade plattformar, databa-
ser och andra system med sina egna plattformar, data-
baser och system, finns det en risk att Resurs 
misslyckas med att konsolidera eller integrera dessa 
komponenter, inklusive eventuella förvärvade konsu-
mentinformationsdatabaser, inom samtliga verksam-
heter, vilket på ett påtagligt sätt skulle kunna försämra 
Bolagets möjlighet att rikta in sig mot lämpliga kunder, 
bedöma kreditrisker korrekt samt försämra Bolagets 
förmåga att bedriva verksamhet i allmänhet, vilket 
skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Resurs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Se även 
”–Det finns en risk att Resurs inte lyckas göra korrekta 

bedömningar av kreditrisken hos låne sökande, vilket 
kan leda till ökade kreditförluster”.

Det finns en risk att Resurs inte kommer kunna 
förhindra brott eller störningar av säkerheten 
i Bolagets plattform för IT-infrastruktur eller 
dataanalyssystem.
Resurs verksamhet är i stor utsträckning beroende av 
att kundinformation och annan konfidentiell informa-
tion kan behandlas, förvaras och överföras på ett 
säkert sätt i Resurs datasystem och nätverk. Resurs 
datasystem, programvara och nätverk kan vara sårbara 
for brott eller störningar, säkerhetsintrång, obehörig 
användning, datavirus eller annan skadlig kod som kan 
resultera i verksamhetsstörningar, förlust eller stöld av 
konfidentiell information, inklusive kundinformation 
som är föremål för banksekretessreglering. Eventuella 
fel, avbrott eller intrång i Resurs IT-säkerhet, inklusive 
eventuella fel i back up-system eller brister i hante-
ringen av säkerheten avseende Resurs kundinforma-
tion kan skada Resurs anseende, störa relationerna 
med Resurs kunder och retail finance-partners eller 
försvåra den löpande hanteringen av lån. Sådana ope-
rativa och IT-relaterade risker kan resultera i kundför-
luster, att Resurs blir föremål för utökad granskning av 
tillsynsmyndigheter, ökad risk för stämningar av kun-
der till följd av identitetsstöld eller annan skada som 
åsamkats på grund av att personlig information har 
missbrukats samt eventuellt ekonomiskt ansvar. Om 
något av detta inträffar kan det ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs anseende, verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Tillsynsmyndigheter kan också 
påföra Resurs böter eller kräva att åtgärder vidtas om 
de identifierar svagheter i Resurs säkerhetssystem och 
Resurs kan tvingas ådra sig väsentliga kostnader för att 
öka sin IT-säkerhet, hantera eventuella svagheter som 
upptäcks, eller för att åtgärda den skada som ett 
säkerhetsproblem har orsakat.

Som en del av sin verksamhet, och i enlighet med till-
lämpliga lagar, kan Resurs på en aggregerad nivå, dela 
lagrad eller konfidentiell kundinformation tillsammans 
med kunder, säljare, tjänsteleverantörer och affärspart-
ners. Sådana externa parters informationssystem kan 
vara sårbara ur ett säkerhetsperspektiv och det finns 
en risk för att Resurs metoder och förfaranden för att 
övervaka hur outsourcingpartners och andra externa 
parter bedriver sin verksamhet är otillräckliga, eller att 
Resurs inte kan försäkra sig om att sådana externa par-
ter har lämpliga säkerhetsrutiner på plats för att skyd-
da den information som Resurs delar med dem. Vidare 
kan sådana externa parter missbruka information som 
Resurs delar med dem. Om Resurs lagrade eller konfi-
dentiella information rörande dess kunder blir åtkom-
lig, stjäls, missbrukas eller missköts av någon extern 
part kan det resultera i kundförlust, att Resurs anseen-
de skadas samt ytterligare regulatorisk kontroll och 
det kan exponera Resurs för rättsprocesser och even-
tuellt ekonomiskt ansvar, vilket skulle kunna ha en 
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väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Resurs verksamhet är känslig för volatilitet i 
 räntor och förändringar i Resurs konkurrenssitua-
tion som påverkar räntemarginalen mellan dess 
utlåning och inlåning.
Resurs påverkas av räntefluktuationer. Förändringar i 
räntenivåer, avkastningskurvor och skillnader mellan 
olika räntor kan påverka Resurs räntemarginal mellan 
dess utlåning och inlåning. Resurs är exponerat för 
skillnader mellan den ränta som betalas till inlå-
ningskunder, eller till Resurs andra finansierings källor, 
och den ränta som Bolaget tar ut av kunderna för sina 
produkter, inklusive retail finance-produkter, privatlån 
och kreditkort. Även om den största delen av den 
ränta som Resurs betalar till inlåningskunder och andra 
finansieringskällor, liksom den största delen av den 
ränta som Bolaget begär i sina retail finance-erbjudan-
den, privatlån och kreditkort är rörlig, finns det en risk 
att Resurs inte kommer att kunna justera den rörliga 
räntan på sådana tillgångar och skulder. Bolaget över-
för inte alltid räntehöjningar till sina kunder och ränte-
höjningar kan därför leda till högre kostnader för 
Resurs. I de fall där Resurs överför räntehöjningar till 
sina kunder finns det en risk att Bolaget kanske inte 
lyckas justera räntan på sina rörliga kreditprodukter vid 
samma tidpunkt som räntehöjningen sker, vilket leder 
till skillnader i räntenivåer på kort och medellång sikt. 
Fördröjningar i räntejusteringar kan till exempel bero 
på att Resurs måste meddela sina kunder i vissa fall 
upp till 60 dagar i förväg om att räntan ska höjas. Tids-
marginalerna för sådana meddelanden varierar från 
land till land. Dessutom skulle ett beslut om att föra 
vidare sådana räntehöjningar till kunderna, till exem-
pel avseende nya lån, kunna ha en negativ inverkan på 
framtida nylåneutveckling, marginaler och kreditförlus-
ter, netto, framförallt inom retail 
finance-verksamheten. 

Förändringar i konkurrenssituationen kan också påver-
ka skillnaden i räntenivå mellan Resurs utlåning och 
inlåning. Om Resurs finansieringskostnader skulle öka 
på grund av väsentligt höjda marknadsräntor, konkur-
renstryck, regulatoriska krav eller av andra skäl och 
Resurs inte kan höja räntan på sina låneprodukter i tid, 
eller över huvud taget, kan det ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs räntenettomarginal, vilket i sin tur 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Räntor är känsliga för ett flertal faktorer som ligger 
utom Resurs kontroll, såsom skatte- och penningpoli-
tiska beslut från myndigheter och riksbanker, samt 
inhemska och internationella politiska förhållanden. 
Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har Resurs räntekostnader, resultat och 
räntenettomarginal påverkats positivt av de historiskt 
låga räntenivåerna och den gynnsamma räntemiljön i 
de länder där Resurs bedriver verksamhet, särskilt i 

Sverige vilket är det största landet där Resurs bedriver 
verksamhet vad gäller intäkter och 79 procent av 
Resurs inlåningskonton var allokerade i Sverige per 
den 31 december 2015. Den svenska Riksbanken har 
sänkt referensräntan i flera omgångar sedan slutet av 
2011 och den 11 februari 2016 sänktes referensräntan 
till minus 0,5 procent. De ekonomiska, kommersiella 
och politiska effekterna av en negativ ränta på kort 
och lång sikt är svåra att förutsäga, och kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs räntenettomargi-
nal, verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det 
finns dessutom en risk att räntor på Resurs marknader 
kommer att stiga kraftigt eller att räntemiljön på 
Resurs marknader inte fortsatt kommer att vara gynn-
sam under framtida rapporteringsperioder. En miljö 
med högre räntor skulle kunna leda till minskad efter-
frågan på Resurs låne- och kreditprodukter eftersom 
viljan och möjligheten att låna pengar minskar när rän-
torna är högre. Höjda ränte nivåer kan också leda till 
högre räntor för befint liga låntagare, vilket kan påver-
ka deras förmåga att återbetala sina lån och krediter 
och följaktligen leda till ökat antal lån föremål för 
inkassoåtgärder. Väsentliga förändringar och volatilitet 
i räntenivåerna kan således ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. En volatil ränta eller en förväntan att rän-
tenivåerna ska höjas kan också leda till att kunder före-
drar lån med fast ränta. Eftersom Resurs enbart erbju-
der lån med fast ränta i Danmark, och där bara i 
begränsad omfattning, kan det minska efterfrågan på 
Resurs låne- och kreditprodukter. Även om Resurs bara 
till en relativt begränsad utsträckning säkrar ränte-
nivåer i Danmark finns det därtill en risk för att sådana 
ränte säkringar inte är tillräckliga. 

Något av ovanstående kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Resurs tekniska avsättningar kommer kanske 
inte, på grund av den osäkerhet som råder kring de 
risker som Resurs ådrar sig, samt timingen av 
dessa, vid framtagande och teckning av försäk-
ringsprodukter, täcka faktiska krav på försäk-
ringsersättning på ett adekvat sätt.
Resurs gör tekniska avsättningar för att täcka den upp-
skattade kostnaden för framtida skadeutbetalningar 
och relaterade administrationskostnader.

På grund av den osäkerhet som råder kring de risker 
som Resurs ådrar sig, samt timingen av dessa, vid 
framtagande och teckning av försäkringsprodukter kan 
Resurs inte exakt fastställa de belopp som Bolaget i 
slutändan kommer att betala för att täcka de skulder 
som omfattas av de försäkringar som Bolaget tecknat, 
eller tidpunkten för betalning och reglering av dessa 
skulder. Det finns en risk för att Resurs tekniska avsätt-
ningar är otillräckliga för att täcka de faktiska kraven, 
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särskilt när reglering av ansvar eller betalning av krav 
inte kan ske förrän långt in i framtiden.

Resurs beräknar försäkringstekniska avsättningar med 
hjälp av en rad försäkringstekniska och statistiska 
prognoser och antaganden utifrån olika variabler. 
Beräkningarna är också beroende av andra variabla 
faktorer som inte kan fångas upp av försäkringsteknis-
ka och statistiska metoder, som endast förlitar sig på 
historiska data, såsom rättsliga, sociala, ekonomiska 
och regulatoriska miljöer, affärsmixen, konsument-
beteenden, marknadstrender, teckningsantaganden, 
riskprissättningsmodeller, inflationen beträffande sjuk-
vårdskostnader, framtida information beträffande 
resultat och andra relevanta former av inflation, valuta-
kursförändringar, kostnader för reparation och byte, 
och beräknade framtida intäkter från tredje part, 
såsom andra försäkringsgivare och försäkringsåterbe-
talningar, liksom förändringar i interna skaderegle-
ringsprocesser. De oundvikliga variationerna i någon 
av dessa faktorer bidrar till osäkerheten beträffande 
beräkningen av de tekniska avsättningarna.

Följaktligen kan förändringar i någon av dessa faktorer 
resultera i att faktiska framtida kostnader för krav och 
relaterade utgifter skiljer sig från de beräkningar som 
återspeglas i de tekniska avsättningarna. I den mån 
Resurs tekniska avsättningar därefter beräknas vara 
otillräckliga för att täcka de framtida kostnaderna för 
fordringar eller administrationskostnader, kan Resurs 
tvingas öka sina försäkringstekniska avsättningar och 
ådra sig en motsvarande minskning av resultatet för 
den aktuella perioden. Därutöver, om Resurs tekniska 
avsättningar är överskattade till följd av överskattning 
av en risk, kan Resurs komma att fastställa premier på 
nivåer som är för höga, vilket kan påverka Resurs kon-
kurrensförmåga. Omvänt kan koncernen drabbas av 
försäkringsförluster om de försäkringspremier koncer-
nen tar ut är otillräckliga för det skydd som ges, vilket 
skulle kunna leda till minskad vinst. Samtliga dessa 
händelser kan få en väsentlig negativ inverkan på 
Resurs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Resurs antaganden och riskprissättningsmodeller 
vid teckning och prissättning av dess försäkrings-
verksamhet kanske inte på ett korrekt sätt reflek-
terar Resurs totala riskexponering.
Resultatet för Resurs hänförligt till försäkringsverksam-
heten beror till stor del på om det faktiska skadeutfal-
let är förenligt med de antaganden Resurs använder 
vid teckning och prissättning av sina försäkringspro-
dukter. Resurs prisantaganden är baserade på en 
mängd olika faktorer vilka kan omfatta historiska data, 
uppskattningar, antaganden och enskilda expertbe-
dömningar. Statistiska metoder, modeller och indivi-
duella expertbedömningar kan inte exakt kvantifiera 
Resurs riskexponering. Statistiska metoder, modeller 
och individuella expertbedömningar kan dessutom 
vara bristfälliga, vilket kan leda till felaktig prissättning 
av risken, trots tillgång till korrekta uppgifter och 

korrekt bedömning av övriga risker. Resurs förmåga att 
korrekt kvantifiera riskexponeringen och som ett resul-
tat av detta, framgångsrikt prissätta sina försäkrings-
produkter, är föremål för olika risker och osäkerhets-
faktorer, inklusive exponering av skadeinflation, 
förändringar i skadefrekvens, oförutsedda juridiska 
och regulatoriska förändringar och kostnader, anta-
ganden om vädertrender, oväntade eller nya typer av 
skador, förändringar i sociala eller marknadstrender, 
inklusive kunders och skadelidandes beteenden, för-
ändringar i den ekonomiska miljön, potentiella felak-
tigheter i de uppgifter som samlats in från interna eller 
externa parter eller som används inom modellerings- 
och prissättningsprocesser, felaktig eller ofullständig 
analys av data, potentiellt felaktiga eller olämpliga 
policyvillkor, olämpligt eller ofullständigt tecknande av 
återförsäkring eller mottagande av återbetalningar 
från återförsäkringsgivare, förändringar i Resurs inter-
na operativa miljö, tillämpning av olämpliga prissätt-
ningsmetoder, antaganden om framtida avkastning på 
investeringar och den osäkerhet som finns latent i 
beräkningar och antaganden.

Om Resurs faktiska skador och kostnader eller intäkter 
från investeringar skiljer sig från de underliggande 
beräkningar och uppskattningar som Resurs använder 
vid prissättningen av sin verksamhet eller om Resurs 
prissättning skiljer sig från marknadspriserna för lik-
nande försäkringsprodukter, kan det få en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Återförsäkring exponerar Resurs för kreditrisker 
hos återförsäkrare och återförsäkringsskydd 
kommer därtill kanske inte att vara tillgängligt, 
prisvärt eller tillräckligt för att tillgodose Resurs 
behov.
Resurs återförsäkrar genom ett ”excess of loss”-skydd  
försäkringsaktiviteter inom reseförsäkring. Dessa åter-
försäkringsavtal är främst avsedda att mildra effekten 
av stora skador och skadehändelser. Skulle en återför-
säkrare, mot vilken Resurs har en väsentlig expone-
ring, inte fullgöra sina åtaganden, kan Resurs drabbas 
av betydande (oväntade) förluster, vilket därmed kan 
få en negativ inverkan på Resurs verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Dessutom bestäms tillgängligheten och kostnaden för 
återförsäkringsskydd av marknadsförhållanden utanför 
Resurs kontroll. Följaktligen kan Resurs åsamkas ytter-
ligare kostnader för återförsäkring eller, kan kanske 
inte erhålla ett tillräckligt återförsäkringsskydd på 
acceptabla villkor, vilket kan påverka lönsamheten i 
Resurs verksamhet negativt. Resurs bestämmer lämp-
lig nivå av återförsäkringsskydd baserad på ett antal 
faktorer och från tid till annan kan Bolaget besluta att 
justera sådant skydd baserat på sin bedömning av 
kostnaderna och fördelarna med detta. Eventuellt 
minskat återförsäkringsskydd kan öka Resurs risk för 
att drabbas av förluster. Samtliga dessa risker kan, om 
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de förverkligas, få en negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Oförmåga att optimera prissättningen av Resurs 
försäkringsprodukter kan leda till omedelbara eller 
framtida nedgångar i Resurs lönsamhet.
Resurs måste balansera de förväntade effekter som 
dess prissättning kan komma att ha på storleken på 
försäkringsbeståndet (beräknat på konvertering och 
andelen självbehåll) mot dess marginal på försäkrings-
beståndet (beräknat på den genomsnittliga intäkten 
per försäkringstagare). Skulle Resurs öka priserna på 
sina försäkringar i förhållande till marknadspriserna 
tenderar det följaktligen att öka Resurs marginaler 
men samtidigt resultera i en motsvarande minskning 
av storleken på försäkringsbeståndet avseende 
nytecknade försäkringar. Sådana ökningar av försäk-
ringspriserna tenderar att leda till ökade vinster det 
följande året men kan vara skadligt för Resurs försäk-
ringsverksamhet under kommande år, eftersom det är 
färre försäkringar som kan förnyas. Sjunkande priser i 
förhållande till marknaden tenderar omvänt att få den 
effekten att det minskar marginalerna för Resurs för-
säkringsbestånd men kan öka storleken på Resurs för-
säkringsbestånd i motsvarande mån under perioden. 
Detta resulterar i fler försäkringar som kan förnyas 
under kommande år och leder till ökande vinster 
under dessa år. Även om Resurs försöker optimera 
balansen mellan marginal och volym, finns det en risk 
för att Resurs inte kan prissätta sina försäkringsproduk-
ter korrekt för att uppnå den önskade balansen. Oför-
måga att optimera Resurs prissättning kan därför få en 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

De interna styrdokument, rutiner, processer och 
utvärderingsmetoder som används av Resurs för 
att bedöma och hantera risker kan vara otillräck-
liga för att täcka oidentifierade, oförutsedda, eller 
felaktigt beräknade risker och bedrägerier.
Det finns en risk för att interna styrdokument, rutiner, 
processer och utvärderingsmetoder som används av 
Resurs för att bedöma och hantera risker inte behand-
lar alla typer av risker på ett effektivt sätt, inklusive de 
risker som Resurs misslyckas med att identifiera eller 
förutse. Sådana risker kan omfatta tjänstefel orsakade 
av ersättningspolicies som uppmuntrar risktagande 
eller brist på tillräcklig intern styrning eller kontroll vad 
gäller produkter inom Credit Cards, Consumer Loans, 
Retail Finance och Insurances. Dessutom finns det en 
risk att Resurs verksamhet inte efterlever interna styr-
dokument eller inte korrekt kvantifierar identifierade 
risker. Om Resurs är oförmöget att framgångsrikt upp-
rätta och följa effektiva interna styrdokument, rutiner, 
processer och utvärderingsmetoder för att bedöma 
och hantera risker, kan det få en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Effektiv intern styrning och kontroll är nödvändig för 
att Resurs ska kunna tillhandahålla tillförlitliga finan-
siella rapporter, för att säkerställa att interna och exter-
na regler efterlevs samt för att förhindra bedrägerier. 
Även om Resurs har infört riktlinjer och kontroller av-
seende den finansiella rapporteringen kan sådana rikt-
linjer och kontroller vara otillräckliga. Dessutom kan 
Resurs kontroller på operativ nivå vara otillräckliga, vil-
ket kan leda till bristande efterlevnad av Resurs interna 
styrdokument och till följd därav orsaka att Resurs 
ådrar sig kostnader för bristande regelefterlevnad 
samt skador på anseendet. Otillräcklig internstyrning 
och kontroll kan också leda till att investerare och 
andra externa parter förlorar förtroendet för Resurs 
redovisade finansiella information. Om Resurs inte 
upprätthåller tillförlitliga finansiella rapporter eller en 
effektiv intern styrning och kontroll kan det få en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs renommé, verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Resurs faktiska kreditförluster kan överstiga de 
avsättningar som gjorts för kreditförluster och 
nedskrivningar.
Resurs använder olika beräkningsmodeller för att 
bedöma vilka avsättningar som ska göras för kreditför-
luster och nedskrivningar. Bolagets policies för 
behandling av konton som är föremål för betalnings-
dröjsmål varierar beroende på enhet, land och pro-
dukttyp. De beräkningsmodeller som Resurs använder 
för att beräkna avsättningar och nedskrivningar är 
baserade på analys och modellering av Resurs historis-
ka data avseende utveckling för lånen. Trots detta 
finns det en risk att Resurs analys och modell inte på 
ett korrekt sätt lyckas förutse det faktiska belopp som 
kan återkrävas eller tidsramen för att återkräva förfall-
na lån. Återvinningsvärdet och tidsramen för återvin-
ning påverkas av ett antal olika faktorer, inklusive mak-
roekonomiska förhållanden, tidigare resultat av 
externa inkassoföretag och låneportföljens ålder. Till 
exempel minskar återvinningsvärdet och kreditkvalite-
ten försämras i takt med att portföljens löptider löper 
ut. Om Resurs inte lyckas beräkna återvinningsvärdet 
för nedskrivna lån på ett korrekt sätt kan dess kredit-
förluster öka.

Resurs har därtill, sedan 2013, i betydande grad varit 
beroende av externa inkassoföretag för att driva in 
utestående belopp på osäkra lån (förutom så vitt avser 
konton hos Dan-Aktiv vilka hanteras internt). Det finns 
en risk för att externa inkassoföretag inte kommer att 
prestera som förväntat, eller överhuvudtaget, eller att 
Resurs historiska data avseende indrivna belopp inte 
är indikativa för framtida resultat. Den framgång som 
sådana externa inkassoföretag har kommer att påver-
ka Resurs förmåga att driva in lån, och tidsramen för 
indrivning, lån som är föremål för inkassoåtgärder och 
i sin tur Resurs historiska data avseende utvecklingen 
för lånen, vilket kan påverka Resurs beräkningsmodel-
ler för att bedöma avsättningar och nedskrivningar. 
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Om Resurs externa inkassoföretag inte presterar som 
förväntat kan det ha en negativ inverkan på Resurs för-
måga att beräkna återvinningsvärdet för lån, vilket kan 
leda till oförutsedda ökningar av kreditförlusterna. 
Resurs samarbetar därutöver med endast ett fåtal 
externa inkassoföretag och eventuella förändringar i 
inkassorutiner eller ramverket för dessa externa inkas-
soföretag kan ha en negativ inverkan på Resurs 
kreditförluster.

Eftersom avsättningen för kreditförluster uppskattas 
finns det en risk för att de verkliga kreditförlusterna 
väsentligen överstiger avsättningen för att täcka såda-
na förluster. Till exempel kan förändringar i ekonomis-
ka förhållanden för låntagare och andra faktorer, både 
inom och utom Resurs kontroll, kräva att Resurs ökar 
sina avsättningar för kreditförluster, särskilt om någon 
sådan förändring skulle leda till förlängda eller 
genomsnittliga tidsperioder för när förfallna konton 
kan inkasseras. Dessutom kan Resurs bevilja utökade 
krediter till sina kunder vilket kan överstiga den kredit 
som utnyttjas av kunden (och som således bokförs i de 
konsoliderade räkenskaperna) enligt dessa åtaganden. 
Det finns en risk att Resurs gör otillräckliga avsättning-
ar och att Bolaget upplever ökade kreditförluster om 
dess kunder utnyttjar de totala kreditbeloppen som 
Resurs har beviljat.

Om Resurs avsättningar för kreditförluster av något 
skäl inte är tillräckliga kan det ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Resurs kan påverkas negativt av motpartsrisker, 
bland annat till följd av faktiska eller upplevda 
försämringar för företag inom finanssektorn eller 
på marknaden för finansiella tjänster eller andra 
faktorer.
Resurs har genomfört transaktioner med ett antal olika 
motparter verksamma på marknaden för finansiella 
tjänster och kan komma att genomföra sådana trans-
aktioner även i framtiden. Sådana transaktioner kan 
vara placering av kontanta medel på konto hos banker 
samt investeringar i värdepapper och derivattransak-
tioner med banker. De insättningar som Resurs gör 
hos andra banker täcks inte av någon statlig insätt-
ningsgaranti, vilket exponerar Resurs för risken att en 
eller flera sådana institutioner inte kan uppfylla sina 
åtaganden att återbetala dessa placeringar, till exem-
pel i händelse av ett onormalt stort utflöde av pengar 
hos bankerna (”bank run”) eller en bankkris. 

Till följd av den höga graden av ömsesidigt beroende 
mellan finansiella institutioner är Resurs föremål för ris-
ken att den kommersiella och finansiella styrkan hos 
andra finansiella institutioner försämras eller upplevs 
försämrad. Om en institution på marknaden för finan-
siella tjänster fallerar kan det leda till att även andra 
institutioner fallerar. Osäkerhet kring en institution 
eller dess fallissemang kan leda till väsentliga 

likviditetsproblem och förluster eller fallissemang för 
andra institutioner eftersom den kommersiella och 
finansiella styrkan hos institutioner kan vara nära sam-
mankopplad till följd av deras krediter, transaktioner, 
clearing eller andra förhållanden. Även upplevd bris-
tande kreditvärdighet eller frågetecken kring en mot-
part kan leda till likviditetsproblem för hela markna-
den, ökade finansieringsrelaterade räntekostnader och 
förluster eller fallissemang för Resurs eller andra insti-
tutioner. Denna risk kan ha en negativ inverkan på 
Resurs och andra finansiella mellanhänder som clea-
ringinstitut och clearingbanker, banker, värdepappers-
institut och marknadsplatser med vilka Resurs 
interagerar.

Allt det ovanstående kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Resurs är exponerat för anseenderisker relaterade 
till den egna verksamheten, externa parter och 
marknaderna för finansiella tjänster och 
försäkring i sin helhet.
Resurs anseende är avgörande för att kunna behålla 
och utveckla förhållandet med befintliga och poten-
tiella kunder, retail finance-partners, låneförmedlare, 
inkassoföretag, medarbetare, myndigheter och andra 
med vilka Bolaget samverkar och bedriver verksamhet. 
Resurs medarbetare eller externa uppdragstagare 
(inklusive inkassoföretag) skulle kunna missköta sitt 
uppdrag på ett sätt som har en negativ inverkan på 
Resurs anseende eller verksamhet. Redan anklagelser 
om att Resurs medarbetare missköter sitt uppdrag, 
eller faktisk eller påstådd misskötsamhet hos andra 
företag på marknaden för finansiella tjänster, kan 
skada Resurs anseende. Misskötsamhet av Resurs 
medarbetare eller andra externa parter kan få tillsyns-
myndigheter att påstå eller fastslå, baserat på sådan 
misskötsamhet, att Resurs inte har implementerat 
adekvata övervakningssystem och rutiner för att infor-
mera medarbetare om tillämpliga regler, eller för att 
upptäcka och avstyra brott mot sådana regler. Till följd 
härav finns det en risk att Resurs blir föremål för nega-
tiva regulatoriska åtgärder, inklusive avgifter och andra 
sanktioner. Det finns en risk för att de åtgärder som 
Resurs vidtar för att upptäcka och motverka missköt-
samhet kan vara, eller kan ha varit, otillräckliga.

Juridiska processer eller hot om sådana processer, 
regulatoriska sanktioner, faktisk eller påstådd missköt-
samhet, operativa fel, negativ publicitet och spekula-
tioner i media, med eller utan grund, kan skada Resurs 
anseende och skapa oproportionerlig negativ media-
bevakning av Resurs eller en eller flera av dess medar-
betare, styrelseledamöter eller oberoende uppdrags-
tagare. Resurs anseende kan också negativt skadas av 
handlingar som vidtas av externa parter över vilka 
Resurs inte har någon kontroll, inklusive externa inkas-
soföretag och låneförmedlare. Negativ publicitet kan 
också härröra från brister i Resurs eller externa parters 
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IT-system, förlust eller stöld av kunddata eller konfi-
dentiell information, brister i rutiner för riskhantering 
och intern kontroll, juridiska processer, bristande eller 
påståenden om bristande uppfyllelse av Resurs för-
pliktelser eller bedrägeri eller misskötsamhet av en 
eller flera medarbetare, styrelseledamöter eller obero-
ende uppdragstagare. Vidare kan förändringar i den 
rättsliga regleringen som omfattar Resurs produkter, 
eller i allmänhetens uppfattning av Resurs produkter, 
påverka kunders möjlighet och vilja att använda Resurs 
tjänster och produkter. Vissa av Bolagets produkter, 
såsom betalförsäkring (Eng. Payment Protection Insu
rance), är därtill föremål för en mer omfattande rättslig 
granskning och ryktesspridning än andra produkter. 
Skulle någon av Resurs produkter bli föremål för nega-
tiv ryktesspridning kan det få en negativ inverkan på 
Resurs resultat.

Resurs outsourcingpartners och andra externa parter 
som agerar på uppdrag av Resurs, inklusive låneför-
medlare, kan göra sig skyldiga till bedrägerier när de 
utför de tjänster som Resurs outsourcar till dem, brista 
i efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler, exem-
pelvis avseende dataskydd, anti-korruptionslagstift-
ning eller handelssanktioner eller på annat sätt brista i 
utförandet av de tjänster de åtagit sig att utföra åt 
Resurs. I den utsträckning dessa externa parter bryter 
mot lagar, andra regulatoriska krav eller avtalade åta-
ganden gentemot Resurs eller i övrigt bedriver sin 
verksamhet på ett opassande sätt, kan det ha en 
negativ inverkan på Resurs verksamhet och anseende 
eller leda till att Resurs blir föremål för sanktioner. 
Exempelvis kan alltför offensiva indrivningssatsningar 
av en eller flera av Resurs externa inkassoföretag 
skada Resurs anseende. Det finns en risk att Resurs 
metoder för bevakning av hur outsourcingpartners och 
andra externa parter bedriver sin verksamhet är otill-
räckliga och det kan dröja lång tid innan Resurs får 
kännedom om eventuella överträdelser, vilket kan för-
värra effekterna av sådana överträdelser.

Om Resurs anseende skadas kan det försämra Bola-
gets förmåga att attrahera nya kunder, bibehålla 
befintliga kunder, underhålla relationer med externa 
parter och erhålla finansiering, och kan därför ha en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Resurs är beroende av outsourcing av vissa tjäns-
ter och affärsprocesser och av andra samarbets-
partners.
Resurs verksamhet är beroende av outsourcing av 
vissa tjänster och affärsprocesser och andra samar-
betspartners. Till exempel fungerar Swedbank som 
clearingbank åt Resurs. Resurs har outsourcat delar av 
sin verksamhet, såsom IT-drift och inkasso. Resurs har 
också ett outsourcingavtal med Avanza Bank för att 
erbjuda Avanzas kunder inlåning i Resurs Bank. Dess-
utom förlitar sig Resurs försäkringsverksamhet på ett 
relativt litet antal distributionspartners, särskilt i 

Norden och Storbritannien, och en förlust av en sådan 
partner kan leda till reducerade försäkringsvolymer. 
Även om alternativa partners för outsourcing och 
andra tjänster finns tillgängliga kan det vara svårt för 
Resurs att ersätta dessa relationer på kommersiellt 
rimliga eller liknande villkor, eller överhuvudtaget. Att 
hitta alternativa samarbetspartners kan därtill vara 
tidskrävande och resultera i avbrott i Resurs verksam-
het. Användandet av outsourcingpartners exponerar 
också Resurs för anseenderisker. Se ”–Resurs är expo
nerat för anseenderisker relaterade till den egna verk
samheten, externa parter och marknaderna för finan
siella tjänster och försäkring i sin helhet”.

Resurs är beroende av externa inkassoföretag och om 
dessa inkassoföretag inte lyckas utföra sin inkassoverk-
samhet på ett adekvat sätt åt Resurs kan det väsentli-
gen minska Resurs kassaflöde, intäkter och lönsamhet 
och påverka Resurs renommé i de länder där Bolaget 
är verksamt. Om Resurs externa inkassoföretag inte 
lyckas utföra sina tjänster på det sätt som Resurs efter-
frågar eller om någon väsentlig affärsrelation försäm-
ras eller avslutas kan det ha en väsentlig negativ inver-
kan på Resurs verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 

Resurs är därtill beroende av sina affärsrelationer med 
låneförmedlare vilka agerar som en marknadsförings-
kanal för Resurs. Resurs avtal med dess låneförmedla-
re innebär inte något åtagande från dessa parter att 
hänvisa den som ansöker om ett lån till Resurs, och 
avtalen kan sägas upp med kort varsel. Det finns en 
risk att Resurs inte till en rimlig kostnad, eller över 
huvud taget, kommer kunna ersätta sådana uppsagda 
avtal med förmedlare. Vidare måste Resurs låneför-
medlare i Sverige följa tillämpliga föreskrifter från 
Finansinspektionen, vilket bland annat innebär att de 
måste inneha tillstånd att bedriva kreditförmedling. 
Om en eller flera av Resurs låneförmedlare skulle 
minska eller avbryta sitt samarbete med Resurs, eller 
om Resurs skulle tvingas avbryta sitt samarbete med 
en eller flera av sina låneförmedlare i Sverige på grund 
av att de saknat tillstånd från Finansinspektionen att 
bedriva låneförmedling, kan det ha en negativ inver-
kan på Resurs förmåga att behålla och öka storleken 
på låneportföljen. Därutöver kan Resurs möjlighet att 
samarbeta med låneförmedlare påverkas negativt av 
regulatoriska förändringar avseende kreditförmedling, 
till exempel ändringar i lagen (2014:275) om viss verk-
samhet med konsumentkrediter, vilken uppställer krav 
som ska gälla för att erhålla tillstånd som låneförmed-
lare från Finansinspektionen. Genom det nyligen 
genomförda yA Bank-förvärvet (se ”–Det nyligen 
genomförda yA Bankförvärvet kommer kanske inte 
medföra förväntade fördelar eller kan komma att med
föra oväntade skulder och risker” nedan), kommer 
Resurs i ökad utsträckning att förlita sig på relationer 
med låneförmedlare i Norge. Resurs expansion av 
verksamheten i Norge kan öka riskerna relaterade till 
Bolagets beroende av låneförmedlare, eftersom 
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låneförmedlare i Norge inte står under tillsyn, samti-
digt som yA Banks affärsmodell historiskt har fokuserat 
på försäljning genom förmedlingskanaler, vilket kan 
leda till överutlåning och ökade kreditförluster. Om 
låneförmedlare med vilka Resurs har affärsrelationer 
dessutom skulle öka sin provision, skulle detta nega-
tivt påverka koncernens totala rörelseintäkter och 
lönsamhet.

Därtill finns det, även om Resurs anser att bestämmel-
serna i dess avtal med låneförmedlare efterlevs, en risk 
för att Resurs nu eller i framtiden kommer att agera i 
strid med någon bestämmelse i avtalen med sina låne-
förmedlare, vilket kan resultera i uppsagda avtal eller 
skadestånd. Dessutom betalar Resurs sina låneför-
medlare i samband med att Bolaget ingår låneavtal 
med kunder som har hänvisats till Resurs av låneför-
medlare. Om en kund som hänvisats av en låneför-
medlare eller samarbetspartner återbetalar sitt lån i 
förtid kan det innebära en förlust för Resurs om ränte-
intäkterna som mottagits på lånet är lägre än den 
ersättning som betalats till låneförmedlarna.

Allt det som sagts ovan kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Resurs kanske inte lyckas upprätthålla dess 
snabba tillväxtnivå eller kan misslyckas med att 
effektivt hantera dess tillväxt och upprätthålla en 
effektiv intern kontroll samt finansiella 
rapporterings system i linje med dess tillväxt.
Resurs har upplevt en snabb tillväxt under den revide-
rade treårsperioden som presenteras i prospektet, 
bland annat på grund av genomförandet av flera bety-
dande förvärv under räkenskapsåren som avslutades 
den 31 december 2014 och 2015. Den 1 april 2014 
förvärvade Resurs Finaref AB och dess dotterbolag 
Finaref OY och Finaref AS (tillsammans ”Finaref”) 
samt Nordic Consumer Finance A/S och dotterbolaget 
Dan-Aktiv A/S (tillsammans ”Dan-Aktiv”). Den 26 
oktober 2015 genomförde Resurs yA Bank-förvärvet. 
Förvärven av Finaref och Dan-Aktiv under 2014 (till-
sammans ”2014-förvärven” och tillsammans med yA 
Bank-förvärvet, ”Förvärven”) och yA Bank-förvärvet 
under 2015 har väsentligt bidragit till Resurs tillväxtni-
vå och geografiska expansion. Även om Resurs förvän-
tar sig en fortsatt tillväxt så vitt avser resultat, verksam-
het och antalet anställda finns det en risk för att Resurs 
inte kommer att kunna upprätthålla eller bibehålla den 
snabba tillväxtnivån som upplevts under de senaste 
åren (se också ”–Resurs kan komma att göra förvärv 
som visar sig vara misslyckade eller resurskrävande, 
eller kan komma att begränsas från att göra förvärv på 
grund av kapitaltäckningskrav” och ”–Det nyligen 
genomförda yA Bankförvärvet kommer kanske inte 
medföra förväntade fördelar eller kan komma att med
föra oväntade skulder och risker”). 

Till följd av Resurs tillväxt har vikten av att hantera 
operativa risker i samband med exempelvis arbetspro-
cesser, personal, IT-system, databaser, skattestrukture-
ring och transfer pricing-policies, finansiell rapporte-
ring och andra krav på regelefterlevnad, operativ 
infrastruktur och det sätt enligt vilket Resurs hanterar 
kundklagomål eller regulatoriska frågor, ökat och kom-
mer fortsätta att öka. För att hantera Resurs tillväxt på 
ett effektivt sätt måste Bolaget fortsätta att upprätthål-
la, och kan behöva förbättra, sin IT-infrastruktur, sina 
databaser, ekonomi- och redovisningssystem och kon-
troller samt hantera en utökad verksamhet och fler 
medarbetare på olika geografiska platser. Exempelvis 
kan Resurs tvingas att ytterligare utveckla eller integre-
ra sina IT-plattformar, databaser och övriga system (se 
även ”–Det finns en risk att Resurs inte kommer lyckas 
bibehålla och utveckla sin plattform för ITinfrastruktur, 
sin interna databas eller sitt dataanalyssystem på ett 
framgångsrikt sätt, eller inte kunna förutse, hantera 
eller implementera tekniska framsteg inom sin bransch 
på ett kostnadseffektivt sätt, eller över huvud taget” 
och ”–Det finns en risk att Resurs inte kommer lyckas 
integrera sin ITinfrastrukturplattform, sina databaser 
eller sitt dataanalyssystem på ett framgångsrikt sätt”). 
Dessutom har Resurs från tid till annan förlitat sig på 
extern expertis inom vissa områden där Resurs histo-
riskt sett inte har haft erforderlig intern kompetens, 
exempelvis inom skatte- och momsfrågor, och till följd 
av Bolagets tillväxt kan Resurs behöva öka de interna 
resurser som avsatts inom dessa områden. En effektiv 
intern kontroll över finansiell rapportering är nödvän-
dig för att Resurs ska kunna tillhandahålla tillförlitliga 
och korrekta finansiella rapporter. Om Resurs inte lyck-
as tillhandahålla tillförlitliga finansiella rapporter eller 
förhindra bedrägeri eller andra oegentligheter kan 
Resurs verksamhet och resultat komma att skadas. 
Effektiv styrning och intern kontroll är också nödvän-
digt för att Resurs ska kunna upprätthålla ett lämpligt 
system för riskhantering.

Oförmåga att hantera Resurs tillväxt på ett effektivt 
sätt och att upprätthålla en effektiv intern kontroll och 
finansiell rapportering i linje med Resurs tillväxt kan ha 
en väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Resurs kan komma att göra förvärv som visar sig 
vara misslyckade eller resurskrävande, eller kan 
komma att begränsas från att göra förvärv på 
grund av kapitaltäckningskrav.
Resurs har under de senaste tre åren som en del av sin 
tillväxtstrategi förvärvat ett antal företag, såsom Fina-
ref, Dan-Aktiv och yA Bank samt förvärvet av vissa till-
gångar, inklusive anställda, i Redcats Finans AB (”För-
värvet av Ellos Finans låneportfölj”), och förvärvet av 
en låneportfölj med svenska och norska lån uppgåen-
de till sammanlagt 113 772 KSEK från La Redoute 
under andra halvan av 2014. Resurs kan även i framti-
den komma att förvärva ytterligare tillgångar, aktier 
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eller hela företag. Sådana förvärv är alltid förenade 
med risker och stor osäkerhet gällande ägande och 
andra rättigheter, tillgångar, skulder, licenser och till-
stånd, anspråk, rättsliga förfaranden, begränsningar 
på grund av konkurrenslagstiftning, finansiella resur-
ser, miljöaspekter och andra aspekter. Vidare kan för-
värv medföra risker på grund av svårigheter med att 
integrera olika verksamheter, personal, teknik och IT. I 
samband med potentiella framtida förvärv kan Resurs 
ådra sig betydande transaktionskostnader, omstruktu-
reringskostnader och administrativa samt andra inte-
grationsrelaterade kostnader och förluster (inklusive 
förlorade affärsmöjligheter). Förvärv kan också bli före-
mål för prisjusteringar genom till exempel tilläggskö-
peskillingsarrangemang. Därtill är Resurs förmåga att 
korrekt bedöma kreditvärdigheten av lånesökande 
beroende av den kunddata som Resurs erhåller 
genom sitt IT-system. Oförmåga att integrera de tek-
niska system som innehåller dessa data kan utsätta 
Resurs för en högre risk för kreditförluster. (Se även 
”–Det finns en risk att Resurs inte lyckas göra korrekta 
bedömningar av kreditrisken hos lånesökande, vilket 
kan leda till ökade kreditförluster”). Därtill finns det en 
risk att Resurs i framtiden kommer att vara förhindrat 
från att genomföra förvärv på grund av kapitaltäck-
ningsregler (Se ”–Resurs måste uppfylla specificerade 
kapital och likviditetskvoter och ha tillgång till tillräck
ligt kapital, och exponeras därmed för risken för för
ändringar i gällande lagar och regler om kapitaltäck
ning och likviditet, eller implementeringen av nya 
lagar och regler”). Eventuella svårigheter med att inte-
grera framtida förvärvade verksamheter, inklusive oför-
utsedda eller tillkommande kostnader, eller oförmåga 
att genomföra prioriterade förvärv, kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Det nyligen genomförda yA Bank-förvärvet 
kommer kanske inte medföra förväntade fördelar 
eller kan komma att medföra oväntade skulder och 
risker.
Den 15 juli 2015 slöt Resurs Bank ett avtal om att för-
värva yA Bank och MetaTech från yA Holding ASA. yA 
Bank-förvärvet genomfördes den 26 oktober 2015. 
Integreringen av de förvärvade enheterna kan komma 
att ta längre tid i anspråk än väntat för att, eller inte 
över huvud taget, generera förväntade synergieffekter, 
kostnadsbesparingar och driftsfördelar, vilket skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, tillväxt, finansiella ställning, resultat eller fram-
tidsutsikter. Vidare kan förvärvet och ägarförändringen 
i de förvärvade enheterna komma att leda till ovänta-
de förluster av kunder eller leverantörer till de förvär-
vade enheterna, och kan komma att leda till förluster 
av vissa nyckelpersoner anställda. Exempelvis besluta-
de yA Banks VD, CFO och chefen för HR/Legal i 
december 2015 att avsluta sina anställningar vid yA 
Bank. 

Om väsentliga problem dessutom uppstår vad gäller 
kvalitet och utfall avseende yA Banks tillgångar eller 
tjänster, eller om yA Banks finansiella situation och/
eller framtidsutsikter inte är förenliga med de antagan-
den på grundval av vilka Resurs värderade transaktio-
nen, särskilt vad gäller den fortsatta nylåneutveckling-
en och utvecklingen avseende yA Banks osäkra lån 
och kreditförluster, skulle detta kunna få en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs vinst och finansiella ställ-
ning, bland annat med avseende på de nedskrivnings-
kostnader som Bolaget kan behöva ådra sig. Trots att 
koncernen har genomfört en due diligence (inklusive 
en teknisk, legal och finansiell due diligence) inför yA 
Bank-förvärvet är det möjligt att Bolaget inte har iden-
tifierat, eller på ett adekvat sätt kvantifierat, alla risker 
och förpliktelser förknippade med de förvärvade 
enheterna och yA Bank i synnerhet, vilka kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Proformaredovisningen i detta prospekt har 
baserats på hypotetiska antaganden och är inte 
nödvändigtvis representativ för de resultat som 
Resurs skulle ha uppnått, fristående eller som 
koncern och är kanske inte tillförlitlig som 
indikation avseende Resurs framtida resultat. 
yA Bank-förvärvet genomfördes den 26 oktober 2015 
och är delvis finansierat genom nyemissioner genom 
vilka Resurs nuvarande ägare tillskjutit kapital. Profor-
maredovisningen i detta prospekt är tänkt att illustrera 
effekterna på Resurs resultaträkning för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2015 som om yA 
Bank-förvärvet hade slutförts den 1 januari 2015.

Proformaredovisningen är baserad på (i) Resurs revi-
derade koncernräkenskaper som inkluderats i detta 
prospekt för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015, vilka har upprättats i enlighet med 
IFRS, och (ii) uppgifter hämtade från yA Bank-koncer-
nens oreviderade internredovisning för perioden 1 
januari 2015 till 26 oktober 2015 vilken har upprättats i 
enlighet med norska redovisningsregler (”norsk 
GAAP”) och som har inkluderats i detta prospekt.

Proformaredovisningen är endast framtagen i illustra-
tivt syfte och är inte nödvändigtvis indikativ för det 
resultat som skulle ha uppnåtts om yA Bank-förvärvet  
hade slutförts per det ovan angivna datumet. Det är 
inte heller indikativt för koncernens framtida resultat. 
Proformaredovisningen beskriver en hypotetisk situa-
tion och representerar därför inte koncernens faktiska 
finansiella ställning eller resultat. Proformaredovis-
ningen gör inte heller anspråk på att projicera Bola-
gets framtida resultat. Proformaredovisningen speglar 
inte några intäkter eller kostnadsbesparingar, driftssy-
nergier eller intäktsökningar (eller några relaterade 
kostnader nödvändiga för att uppnå dessa besparing-
ar, driftssynergieffekter och intäktsökningar) som kan 
vara direkt relaterade till yA Bank-förvärvet.
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Resurs kanske inte lyckas implementera sin 
tillväxtstrategi.
För att fortsätta utöka sin verksamhet vad gäller 
ny låne utveckling och försäljning måste Resurs genom-
föra vissa åtgärder, där ibland utöka sina marknads-
föringsaktiviteter till nya marknadsföringskanaler, 
engagera nya låneförmedlare och retail finance-part-
ners, introducera nya produkter och lägga till nya 
egenskaper till befintliga produkter. Resurs kan till 
exempel överväga att erbjuda nya produkter såsom 
större lån, lån mot säkerhet och nya sparprodukter. 
Alla dessa åtgärder kan ta väsentlig tid i anspråk och 
innebära väsentliga kostnader. Resurs kanske inte hel-
ler lyckas genomföra samtliga dessa aktiviteter på 
grund av bristande marknads- eller kundacceptans, att 
utvecklingskostnaderna överstiger vad som hade för-
väntats eller på grund av andra faktorer av olika slag, 
av vilka många är utom Resurs kontroll, och Resurs 
kanske inte heller erhåller någon avkastning på inves-
teringar relaterade till dessa åtgärder.

Både Resurs Banks och yA Banks utestående låneport-
följ har vuxit snabbt under de senaste åren. Det finns 
en risk att låneportföljerna inte kommer att fortsätta 
att växa i samma takt som de gjort historiskt sett. 
Dessutom finns det en risk för att Resurs inte lyckas 
utveckla och genomföra sina strategiska planer för 
verksamheten, till exempel att fortsätta att arbeta för 
stordriftsfördelar och hög operativ kvalitet i olika län-
der. Resurs påverkas av institutionella förändringar och 
förändringar i grundläggande marknadsvillkor. Förmå-
gan hos styrelsen och koncernledningen att planera, 
organisera, följa upp och styra verksamheten samt att 
kontinuerligt övervaka marknadsvillkoren är viktig. Om 
Resurs inte lyckas utveckla eller genomföra sådana 
planer finns det en risk för att Bolaget inte kan genere-
ra de intäkter, marginaler, vinster eller synergieffekter 
som behövs för att Resurs ska vara framgångsrikt och 
motverka effekten av ogynnsamma ekonomiska förhål-
landen som kan föreligga nu eller uppstå i framtiden. 
Bolaget kan också ställas inför förseningar i, eller pro-
blem vid genomförandet av, process- och systemför-
bättringar. Detta kan ha en negativ inverkan på bola-
gets förmåga att framgångsrikt konkurrera i de länder 
där Bolaget bedriver sin verksamhet. Därtill kan de 
kostnader som hänför sig till genomförandet av såda-
na planer överstiga förväntade belopp och det finns 
en risk att Resurs inte har tillräckliga ekonomiska resur-
ser för att finansiera alla önskade eller nödvändiga 
investeringar i samband med Bolagets planer, inklusi-
ve engångskostnader hänförliga till konsolidering av 
verksamheten och planer på operativa förbättringar.

Om Resurs inte lyckas upprätthålla tillväxt av låneport-
följen och nylåneutvecklingen i samma takt som histo-
riskt sett och om Bolagets investeringar i nya mark-
nadsföringskanaler, nya geografier, nya produkter eller 
tillägg till produkter inte är lönsamma, eller om kredit-
kvaliteten på Bolagets låneportfölj försämras eller 
Resurs drabbas av större kreditförluster till följd av 

sådan etablering, kan det ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Resurs exponeras för risker relaterade till 
nyckelpersoner, tillfällig personal och andra 
tjänsteleverantörer.
Resurs prestation och framtida tillväxt är beroende av 
det arbete som utförts, och den kunskap och kompe-
tens som innehas, av Resurs anställda, tillfällig perso-
nal och andra tjänsteleverantörer. Resurs fortsatta för-
måga att konkurrera effektivt och utveckla nya 
områden är beroende av Bolagets förmåga att attra-
hera nya medarbetare och behålla och motivera 
befintliga medarbetare, tillfällig personal och tjänste-
leverantörer. Särskilt nyckelpersonal som inte har kon-
kurrensklausuler eller liknande kan komma att arbeta 
för direkta konkurrenter till Resurs, direkt efter att ha 
lämnat Resurs. Förlust av nyckelpersoner, tillfällig per-
sonal eller andra tjänsteleverantörer som i hög grad 
bidrar till Resurs verksamhet eller försäljning, samt svå-
righeter att rekrytera och behålla kompetenta medar-
betare i framtiden skulle kunna ha en negativ inverkan 
på Resurs verksamhet både på kort och lång sikt och 
ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Resurs är exponerat för valutakursförändringar.
Förändringar i växelkursen mellan SEK (Resurs rap-
portvaluta och den valuta i vilken kapitalbasen är 
denominerad), NOK, EUR och DKK påverkar Resurs 
resultat. Resurs låneportfölj består av lån i SEK, NOK, 
EUR och DKK och inlåning från allmänheten sker i SEK 
och, genom yA Bank-förvärvet, NOK. Dessutom har 
Resurs värdepapperiserat en låneportfölj (Eng. Asset
backed securities (ABS)) i SEK och gett ut företagsobli-
gationer i SEK noterade på Nasdaq Stockholm inom 
ramen för ett så kallat MTN-program (Medium Term 
Notes – ”MTN”).  yA Banks rapporteringsvaluta är 
NOK och yA Bank har emitterat seniora osäkrade obli-
gationslån om 400 miljoner NOK och förlagslån om 40 
miljoner NOK. Dessutom har yA Bank inlåningskonton 
denominerade i NOK. Resurs övriga lån är främst 
denominerade i SEK och till följd av yA Bank-förvärvet 
har Resurs också övriga lån denominerade i  NOK. 
Den mest betydande effekten av valutafluktuationer 
uppkommer när tillgångar och skulder i en utländsk 
valuta ska omräknas till SEK (Resurs redovisningsvalu-
ta). Resurs policy är att begränsa effekterna av växel-
kursförändringar i den mån det är möjligt genom att 
matcha tillgångar och skulder i samma valuta. Resurs 
använder också derivatinstrument enligt CSA- och 
ISDA-avtal för att begränsa effekten av sådana valuta-
fluktuationer. Det finns dock en risk att Resurs miss-
lyckas med att matcha tillgångar och skulder i samma 
valuta. Resurs hanterar sina exponeringar mot utländ-
ska valutor genom att regelbundet ingå valutaswap-
avtal. Dessa valutaswap-avtal är typiskt sett kortfristiga 
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och har en löptid om tre till sex månader. Det finns 
emellertid en risk för att en motpart inte vill ingå nya 
valutaswap-avtal i framtiden, eller att kostnader för att 
säkra valutaexponering kommer att öka och att sådana 
säkringar inte kan göras på skäliga villkor för Resurs. 
Exempelvis bärs risken för valutafluktuationer av-
seende Resurs nuvarande värdepapperisering, där 
säkerheten tillhandahålls i SEK och den slutliga finan-
sieringen sker i USD, av Resurs, vilket innebär att kost-
naderna primärt påverkas av relativa ränteförändringar 
mellan Sverige och USA. Eftersom vissa låneprodukter 
som erbjuds av Resurs dessutom har löptid om mer än 
sex månader är Resurs exponerat för valutakursrisker 
hänförliga till dessa produkter, där kortfristiga valu-
taswap-avtal kan löpa ut före löptiden eller återbetal-
ningen av respektive förpliktelse.

Resurs är också exponerat för risken att det bokförda 
värdet på Resurs portföljer, omräknade till SEK, för-
ändras på grund av förändringar i utländska växelkur-
ser. Även om det bokförda värdet av portföljer i lokala 
valutor är oförändrade skulle ett ökat bokfört värde vid 
omräkning till SEK påverka Resurs kapitaltäcknings-
ställning på ett negativt sätt. Ur ett kortsiktigt kapital-
täckningsperspektiv skulle en svag svensk valuta, när 
andra relevanta valutor förblir oförändrade, inverka 
negativt på Resurs kapitaltäckningsställning och kan 
föranleda kapitaltillskott.

Förändringar i utländska växelkurser kan ha en väsent-
lig negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Resurs kan drabbas av kostnader som inte täcks 
av försäkringar.
Resurs försäkringsskydd är anpassat för att skydda mot 
betydande förluster till följd av bland annat haverier 
och fel i databehandlingssystem och bedrägerier av 
kunder eller medarbetare, samt förluster till följd av 
eventuella affärsavbrott kopplade till sådana händel-
ser. Resurs anser att dess försäkringsskydd är i linje 
med sedvanliga branschnormer för bolag verksamma 
på samma marknad och i samma bransch. Resurs fak-
tiska förluster kan dock överstiga vad som omfattas av 
Resurs försäkringsskydd och kan vara betydande. 
Dessutom finns det en risk för att tillräckligt försäk-
ringsskydd kanske inte kommer att finnas tillgängligt 
för Resurs till ett rimligt pris i framtiden. Om en eller 
flera skadehändelser inträffar för vilka Resurs saknar 
försäkringsskydd eller där försäkringsskyddet är otill-
räckligt kan det ha en väsentlig negativ inverkan på 
Resurs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Resurs faktiska resultat kan komma att avvika 
väsentligt från de finansiella mål som presenteras 
i detta prospekt och investerare bör inte fästa 
alltför stor vikt vid dessa finansiella mål.
De finansiella mål som antagits av Bolagets styrelse 
och som framgår av detta prospekt utgör Resurs 

finansiella mål på medellång sikt, inklusive tillväxt i 
låneportfölj, nettobankintäktsmarginal, riskkostnad, 
K/I-tal (Eng. Cost to income ratio), kapitalstruktur och 
avkastning på eget kapital med avdrag för immate-
riella tillgångar (Eng. Return on Tangible Equity – 
”RoTE”). Dessa finansiella mål utgör framåtriktade 
uttalanden och det finns, till följd av många olika fak-
torer, en risk för att Resurs faktiska resultat eller finan-
siella ställning kan komma att avvika väsentligt från 
vad som beskrivs eller indikeras av dessa framåtriktade 
uttalanden. De finansiella målen är baserade på ett 
antal olika antaganden (bland annat att Resurs affärs-
strategi är framgångsrik) vilka till sin natur är föremål 
för väsentliga verksamhetsrelaterade, operativa och 
ekonomiska risker, samt andra risker, varav ett stort 
antal är utom Resurs kontroll. De antaganden som 
Resurs ledning har gjort behöver inte nödvändigtvis 
fortsätta att gälla i den affärsmässiga, regulatoriska 
och ekonomiska omgivning inom vilka Resurs bedriver 
sin verksamhet. Följaktligen kan sådana antaganden 
komma att ändras eller inte förverkligas överhuvud-
taget. Härutöver kan oförutsedda händelser ha en 
negativ inverkan på Resurs faktiska resultat och finan-
siella ställning i framtiden, oavsett om Resurs antagan-
den i övrigt visar sig vara korrekta. Till följd härav kan 
Resurs faktiska resultat och finansiella ställning komma 
att avvika väsentligt från de mål som beskrivs och 
investerare bör inte fästa alltför stor vikt vid dessa mål.

Resurs är exponerat för risker relaterade till 
bedrägerier.
Resurs är exponerat för risker relaterade till såväl inter-
na som externa bedrägerier från en rad olika källor 
såsom anställda, leverantörer, mellanhänder, kunder 
och andra utomstående. 

Solid löper risk för att kunder ger en missvisande bild 
eller inte lämnar en fullständig bild av aktuella risker 
före det att försäkringsskydd köps, eller att försäk-
ringstagare lämnar in bedrägliga eller överdrivna 
anspråk. Bolaget är också föremål för en rad andra 
bedrägerirelaterade exponeringar, såsom bedräglig 
användning av konfidentiell information. Det finns en 
risk för att de processer som Resurs initierat för att 
skydda mot bedrägerier kanske inte lyckas identifiera 
och motverka dessa risker.

Resurs Bank är exponerat för bedrägeririsker relatera-
de till information som tillhandahålls av kunder och 
potentiella kunder. Den vanligaste bedrägeririsken är 
identitetsstöld. Trots att Resurs har inrättat rutiner för 
detta, kan Bolaget i framtiden lida förluster på grund 
av kriminellt agerande av dess potentiella eller faktiska 
kunder, vilket kan vara oväntat eller förbli oupptäckt av 
Resurs. Med hänsyn till att det belopp som omfattas 
av de flesta av Resurs finansiella produkter är relativt 
litet utgör inte enstaka fall av bedrägerier en stor risk 
för Resurs. Däremot kan ett storskaligt angrepp eller 
samverkan mellan parter resultera i potentiellt större 
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förluster, om Resurs är oförmöget att upptäcka eller 
förebygga sådant beteende.

Därtill exponeras Resurs för risker förenade med att 
anställda inte lyckas följa, eller kringgår, förfaranden 
för att förhindra bedrägerier. Förekomsten av bedrä-
gerier i någon aspekt av Resurs verksamhet för finan-
siella tjänster kan skada Bolagets anseende och varu-
märken samt dess finansiella ställning, och kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Resurs exponeras för likviditets- och 
finansieringsrisker.
Likviditets- och finansieringsrisk avser risken att Resurs 
inte kan låna upp erforderliga medel till en skälig kost-
nad eller avyttra tillgångar till ett rimligt pris för att 
infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfal-
lotidpunkt. Likviditets- och finansieringsrisk kan också 
uttryckas som brist på finansiering till skäliga villkor 
eller svårigheter med kapitalförsörjningen. Eftersom 
Resurs affärsmodell omfattar beviljande av krediter till 
kunder är Resurs exponerat för, och måste framgångs-
rikt hantera, likviditets- och finansieringsrisker hänförli-
ga till dess avtalade åtaganden och betalningsförplik-
telser gentemot kunder. Exempelvis kan Resurs bevilja 
utökade krediter till sina kunder vilket kan överstiga 
den kredit som utnyttjas av kunden (och som således 
bokförs i de konsoliderade räkenskaperna) enligt 
dessa åtaganden. Dessa beviljade krediter löper utan 
säkerhet och kan utnyttjas upp till det belopp till vilket 
Resurs har förbundit sig, vilket kan öka Resurs expone-
ring mot likviditets- och finansieringsrisker hänförliga 
till dessa åtaganden. Resurs Treasuryavdelning överva-
kar Bolagets kreditanvändningsnivåer och beaktar 
prognoser och nyutbetalda krediter för att bedöma 
och beräkna Resurs framtida likviditets- och finansie-
ringsbehov. Det finns dock en risk att Treasuryavdel-
ningen inte framgångsrikt kommer att hantera, överva-
ka och prognostisera Resurs likviditets- och 
finansieringsbehov.

En av Resurs huvudsakliga finansieringskällor är för 
närvarande inlåning från allmänheten och sådan inlå-
ning ska återbetalas vid begäran. Resurs är således 
exponerat för finansiella risker och eventuella framtida 
misslyckanden att effektivt hantera in- och utflöden av 
inlåning av Resurs kan väsentligen påverka Resurs 
regulatoriska efterlevnad, verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat. Exempelvis kan en eventuell ned-
gång i inlåning från allmänheten eller krav på snabb 
återbetalning av inlåning till allmänheten på grund av 
exempelvis försämrat renommé, ökad konkurrens, rän-
tesänkningar, politiska ingripanden eller andra oförut-
sedda händelser få en väsentlig negativ inverkan på 
Resurs möjligheter att finansiera sin verksamhet. Om 
Resurs å andra sidan skulle uppleva en oförutsedd och 
snabb ökning i inlåning från allmänheten, kan detta 
påverka specifika finansierings- och kapitalkrav som 
Resurs måste efterleva, och således ha en negativ 

inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Vidare har nya likviditetskrav (likviditetstäckningsratio 
(”LCR”) och stabil nettofinansieringskvot (”NSFR”)) 
introducerats som en del av Europaparlamentets och 
Rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva 
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinsti-
tut och värdepappersföretag (”CRD IV”) och Europa-
parlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 
av juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och vär-
depappersföretag och om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012 (”CRR”). LCR syftar till att säkerställa att 
en bank har en tillräcklig nivå obelastade högkvalitati-
va tillgångar som kan omvandlas till likvida medel för 
att möta bankens likviditetsbehov under en 30-dagars-
period i händelse av en akut likviditetskrävande situa-
tion. Kravet på NSFR fastställer ett lägsta tillåtet 
belopp för stabil finansiering, vilket baseras på likvidi-
tetsegenskaperna hos ett instituts tillgångar och verk-
samhet över en medellång till lång tidsperiod. Se ”–
Resurs måste uppfylla specificerade kapital och 
likviditetskvoter och ha tillgång till tillräckligt kapital, 
och exponeras därmed för risken för förändringar i 
gällande lagar och regler om kapitaltäckning och likvi
ditet, eller implementeringen av nya lagar och regler”.

Resurs kan också sakna tillräckliga likvida medel för att 
återbetala inlåning i den takt som återbetalning 
begärs från kontohavare, samt att i övrigt fullgöra sina 
förpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Vid 
sådana omständigheter finns det en risk för att Resurs 
inte skulle få finansiellt stöd från den svenska Riksban-
ken eller från någon annan part som annars hade kun-
nat tillhandahålla kapital till ett solvent finansiellt insti-
tut, eller en grupp av finansiella institut som upplever 
tillfälliga likviditetsproblem.

Under 2015 upprättade Resurs Bolagets första värde-
papperiseringsstruktur genom vilken Bolaget initialt 
sålt, och under en övergångsperiod kommer fortsätta 
sälja, privatlån till ett helägt bolag upprättat endast för 
ändamålet (ett så kallat special purpose vehicle – 
”SPV”). Vid händelse av en så kallad ”event of 
default” eller andra utlösande händelser skulle den 
finansiering som finns tillgänglig för Resurs minska, vil-
ket följaktligen skulle ha en negativ inverkan på Resurs 
förmåga att behålla och öka storleken på låneportföl-
jen. Vidare skulle en nedgång i kvaliteten av Resurs 
låneportfölj eller ändringar i produkter som förhindrar 
att lån kan värdepapperiseras kunna ha en negativ 
inverkan på Resurs möjligheter att behålla och öka 
storleken på låneportföljen i framtiden och räntekost-
naderna, vilket följaktligen kan ha en negativ inverkan 
på Resurs verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Resurs är också utsatt för risken för att ändringar i så 
kallade credit spreads (dvs. premie för en viss kredit-
kvalitet) påverkar värdet på obligationer eller instru-
ment i vilka Resurs har investerat överskottslikviditet, 
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till exempel till följd av förandringar av framtidsutsik-
terna i kredithänseende för en specifik utgivare.

Resurs kan i framtiden behöva, helt eller delvis, ta upp 
ny finansiering eller refinansiera sina befintliga lån. 
Sådan ny- eller refinansiering är beroende av flertalet 
faktorer såsom exempelvis omständigheter på den 
finansiella marknaden i stort och Resurs kreditbetyg. 
Resurs tillgång till extern finansiering kan därmed 
begränsas helt eller delvis eller ske på mindre fördel-
aktiga villkor än de som för närvarande föreligger. 
Störningar och osäkerhet på kapital- och kreditmark-
naden kan också begränsa tillgången till kapital vilket 
kan påverka Resurs verksamhet negativt. Resurs möj-
lighet att använda sig av hybridkapitalmarknaden kan 
också vara begränsad, och till följd därav kan Resurs 
tvingas tillskjuta mer eget kapital för att efterleva dess 
kapitalkrav. Trots att Resurs i dags läget bedömer att 
nuvarande extern finansiering är tillräcklig, finns det en 
risk för att Resurs kan komma att behöva ytterligare 
finansiering i framtiden. Det finns vidare en risk för att 
Resurs i framtiden kan komma att överträda villkor i 
sina befintliga kreditavtal, vilket kan leda till att kredit-
givarna äger rätt att säga upp krediterna till återbetal-
ning alternativt omförhandla villkoren. 

Någonting av det ovan nämnda kan leda till att Resurs 
saknar tillräckliga likvida medel för att betala sina skul-
der allteftersom de förfaller till betalning, vilket i sin tur 
kan få en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Resurs är exponerat för skatterelaterade risker 
inklusive källskatt på gjorda utbetalningar som 
utdelning. 
Resurs bedriver verksamhet i flertalet länder. Affärs-
verksamheten, inklusive koncerninterna transaktioner, 
bedrivs i enlighet med Resurs förståelse för, och tolk-
ning av, tillämpliga skattelagar, skatteavtal och andra 
bestämmelser inom det skatterättsliga området samt i 
enlighet med Resurs förståelse för, och tolkning av, de 
krav som ställs av relevanta skattemyndigheter. Det 
finns en risk för att Resurs förståelse för, eller tolkning 
av, nämnda lagar, skatteavtal eller andra bestämmelser 
inte är korrekt i samtliga avseenden. Därutöver kan 
skattemyndigheter i relevanta länder göra bedöm-
ningar och fatta beslut som skiljer sig från Resurs för-
ståelse för, eller tolkning av, nämnda lagar, avtal och 
övriga bestämmelser. 

Särskilt vid koncerninterna transaktioner som involve-
rar flera länder kan skattemyndigheter i ett land inta 
en position som skiljer sig från den position Resurs 
eller skattemyndigheter i andra länder intagit gällande 
tolkning av lagar, avtal och andra bestämmelser eller 
gällande förutsättningarna för sådana transaktioner, 
som internprissättningsregler. 

Resurs skattesituation, i förhållande till tidigare år och 
innevarande år, kan således förändras på grund av 
beslut från relevanta skattemyndigheter eller på grund 

av förändringar i lagar, avtal eller andra bestämmelser. 
Sådana beslut eller tillägg, eventuellt med retroaktiv 
verkan, kan ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs 
vinster och finansiella position. 

Det finns starka politiska påtryckningar att förändra 
den internationella skattemiljön. Mot bakgrund av The 
Base Erosion and Profit Shifting (”BEPS”) Action Plan, 
som antagits av OECD och stöds av Europeiska unio-
nen, och dess snabba utveckling ger indikationer på 
att det bland flera jurisdiktioner finns stöd för en skat-
temässig samordning på global nivå. En sådan sam-
ordning skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den 
internationella skattemiljö inom vilken Resurs är verk-
samt. Enligt vissa bestämmelser i den amerikanska 
skattelagstiftningen, vanligen benämnda ”FATCA”, 
kan dessutom källskatt om 30 procent komma att 
påföras vissa betalningar med amerikanskt ursprung 
(s.k. ”foreign passthru payments”) som görs av ett 
utländskt finansiellt institut (s.k. ”foreign financial insti
tution”) efter den 1 januari 2019. Även om Resurs 
anser att Bolaget uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras som ett utländskt finansiellt institut i detta hänse-
ende är termen ”foreign passthru payments” ännu 
inte definierad, och till följd härav är det ännu inte klart 
om, och i vilken utsträckning, aktierna i Erbjudandet 
kan bli föremål för källskatt enligt FATCA. 

Sveriges regering överväger för närvarande en ny 
skatt på försäljning av finansiella tjänster, såsom bank-
tjänster. En särskild utredare har tillsatts för att utforma 
ett lagförslag till den 1 november 2016 med syfte att 
minska den skattemässiga fördelen avseende finan-
siella tjänster i Sverige genom den nuvarande moms-
befrielsen för finansiella tjänster och mot bakgrund av 
det pågående arbetet inom Europeiska unionen av-
seende skatt på finansiella transaktioner. Det är fortfa-
rande inte klart om, när och i vilken form en sådan reg-
lering skulle kunna komma att antas och dess effekter 
går därför inte att kartlägga. Om en sådan ny skatte-
lagstiftning antas kan det komma att få en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

Något av ovanstående skulle kunna ha en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Resurs är exponerat för risker relaterade till 
tvister.
Resurs kan från tid till annan bli inblandad i tvister 
inom ramen för den normala affärsverksamheten och 
är exponerat för risker förknippade med att kunder, 
leverantörer, samarbetspartners eller andra vidtar 
rättsliga åtgärder mot Bolaget. Större och komplicera-
de tvister kan vara kostsamma, tids- och resurskrävan-
de och kan komma att störa den normala affärsverk-
samheten. Dessa tvister, oavsett utgång, kan orsaka 
negativ publicitet, vilken kan ha en negativ inverkan 
på Resurs anseende. Dessutom kan resultatet av 
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tvister få en väsentlig negativ inverkan på Resurs anse-
ende, verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Resurs är exponerat för risker relaterade till 
immateriella rättigheter.
Resurs äger eller innehar ett antal immateriella rättig-
heter, inklusive men inte begränsat till varumärken och 
programvara som används i verksamheten. Resurs 
skyddar sina immateriella rättigheter i den utsträck-
ning det är möjligt och bedöms vara affärsmässigt 
motiverat. Det finns dock en risk att Resurs inte kom-
mer att kunna försvara sina immateriella rättigheter. 
Det finns vidare en risk att Resurs anses göra intrång i 
immateriella rättigheter som innehas av andra. Om 
Resurs inte lyckas skydda och bibehålla sina immate-
riella rättigheter, vidmakthålla licenser och tillstånd 
eller skulle anses göra intrång i immateriella rättighe-
ter som innehas av andra kan detta få en väsentlig 
negativ direkt eller indirekt påverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till reglering 

Resurs verksamhet är beroende av de tillstånd att 
bedriva rörelse som Finansinspektionen och 
norska Finanstilsynet utfärdat för Resurs och 
Solid.
Enligt den svenska lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse (”BFRL”) får bankverksamhet 
endast bedrivas av svenska banker efter tillstånd från 
Finansinspektionen. Enligt försäkringsrörelselagen 
(2010:2043) (”FRL”) får svenska försäkringsföretag 
endast bedriva verksamhet efter tillstånd från Finans-
inspektionen. Både svenska banker och svenska för-
säkringsföretag är föremål för tillsyn av Finansinspek-
tionen medan norska banker (såsom yA Bank) bedriver 
verksamhet med stöd av ett norskt tillstånd och är 
föremål för tillsyn av norska Finanstilsynet. Ett tillstånd 
utfärdat av Finansinspektionen eller Finanstilsynet kan, 
efter ett notifieringsförfarande, passporteras för att 
kunna bedriva verksamhet inom andra stater inom 
EES, antingen genom sekundäretablering eller genom 
gränsöverskridande verksamhet. 

Resurs har tillstånd utfärdade av Finansinspektionen 
och av norska Finanstilsynet enligt ovan. Dessutom 
bedriver Resurs Bank och Solid verksamhet i andra 
länder inom EES och även om Resurs och Solid 
passporterar sina respektive tillstånd till andra EES-
länder och således efterlever regler och förordningar i 
respektive hemstat kan lokala regler och förordningar 
variera inom de EES-länder där dessa enheter bedriver 
verksamhet och dessa kan avvika från regler och för-
ordningar inom den tillämpliga hemstaten. Resurs och 
Solids tillstånd är obegränsade i tid men är möjliga att 
återkalla. Vidare kan tillsynsmyndigheterna ingripa 
genom att exempelvis utfärda föreläggande, anmärk-
ning, varning eller föreläggande att begränsa eller 

minska riskerna i rörelsen, begränsa eller helt förbjuda 
utdelning eller räntebetalningar, begränsa eller förhin-
dra respektive bolags rätt att disponera över dess till-
gångar, utse en särskild företrädare att sköta hela eller 
delar av driften av Solid eller återkalla Resurs tillstånd. 

Vidare, eftersom Resurs står under tillsyn av flera olika 
tillsynsmyndigheter, kan Resurs komma att möta svå-
righeter om det föreligger konflikter mellan lagar och 
regler, eller mellan olika tillsynsmyndigheters tillämp-
ning av lagar och regler.

Om Resurs Bank eller Solid skulle bli föremål för 
väsentliga sanktioner, anmärkningar eller varningar 
och/eller straffavgifter kan det orsaka betydande, och 
potentiellt irreparabel, skada på Resurs renommé och, 
därigenom kan Resurs verksamhet, ekonomiska ställ-
ning och rörelseresultat komma att väsentligt försäm-
ras. Resurs verksamhet är även beroende av Resurs 
Banks tillstånd att bedriva bankrörelse respektive 
Solids tillstånd att bedriva försäkringsrörelse. Perma-
nent eller tillfällig förlust av tillståndet att bedriva 
bankrörelse skulle tvinga Resurs att upphöra med sin 
bankrörelse och permanent eller tillfällig förlust av till-
ståndet att bedriva försäkringsrörelse skulle tvinga 
Solid att upphöra med sin försäkringsrörelse, vilket 
väsentligen skulle påverka Resurs verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Frågor om regelefterlevnad hänförliga till Resurs 
historiska beräkning och rapportering av 
kapitaltäckning samt historisk uppfyllelse av 
tillämpliga kapitaltäckningskrav på nivån för 
koncernens yttersta moderbolag kan medföra 
sanktioner från Finansinspektionen, inklusive 
väsentliga sanktionsavgifter eller återkallelse av 
Resurs banktillstånd.
I egenskap av en tillståndspliktig bank reglerad och 
övervakad av Finansinspektionen måste Resurs beräk-
na och rapportera kapitaltäckning till Finansinspektio-
nen på nivån för koncernens yttersta moderbolag 
inom EES. Resurs Holding AB bildades som ett hol-
dingbolag till koncernen i samband med Nordic Capi-
tals investering i Resurs 2012. Cidron FI S.a.r.l. 
(”Cidron”), ett bolag bildat i Luxemburg, var det 
bolag som användes av Nordic Capital för majoritets-
aktieinnehavet i Resurs Holding AB vid tidpunkten för 
investeringen.

Från november 2012 till och med första kvartalet 2014 
beräknade och rapporterade Resurs kapitaltäckning 
till Finansinspektionen på Resurs Bank AB-nivå (den 
verksamhetsbedrivande banken). Från och med andra 
kvartalet 2014 har Resurs, utöver rapportering av kapi-
taltäckning på Resurs Bank AB-nivå, beräknat och rap-
porterat koncernens kapitaltäckning till Finansinspek-
tionen på Resurs Holding AB-nivå (moderbolaget i 
den verksamhetsbedrivande koncernen). I september 
2015 kom Resurs och dess ägare fram till att den for-
mella beräkningen och rapporteringen av Resurs 
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kapitaltäckning till Finansinspektionen skulle ha skett 
på Cidron-nivå, Resurs yttersta moderbolag inom EES. 

Eftersom Resurs bedömde att Cidron inte var en del 
av koncernen, och därför inte föremål för koncernens 
kapitaltäckningskrav, övervägde inte Cidron att struk-
turera, och strukturerade således inte heller, aktiekapi-
talet för att uppfylla de regulatoriska kapitaltäcknings-
kraven enligt relevanta kapitaltäckningsregler. Till följd 
härav uppfyllde inte kärnprimärkapitalet och den tota-
la kapitalrelationen på Cidron-nivå relevanta kapital-
täckningskrav under perioder mellan november 2012 
och september 2015.

Den 11 september 2015 kontaktade och ingav Resurs 
en promemoria till Finansinspektionen. Efter en begä-
ran från Finansinspektionen kompletterades prome-
morian den 18 september 2015 med historiska beräk-
ningar och rapportering av kapitaltäckning samt 
beskrivning av regelefterlevnad på Resurs Holding AB-
nivå samt Cidron-nivå för den period Cidron existera-
de. Resurs meddelade också Finansinspektionen att 
likvidationen av Cidron hade påbörjats. I september 
2015 togs Cidron bort från koncernstrukturen och för-
sattes därefter i likvidation, varigenom Resurs Holding 
AB blev koncernens yttersta moderbolag inom EES. 

Vid granskning av frågor som denna, och vid bedöm-
ning av lämpliga åtgärder, finns i lag föreskrivet (i) vilka 
faktorer Finansinspektionen ska beakta och (ii) vilka 
åtgärder Finansinspektionen kan vidta. Åtgärderna 
kan variera mellan en icke-offentlig anmärkning med 
begäran om att överträdelsen ska åtgärdas och en 
publik anmärkning eller varning, till, vid de allvarligas-
te överträdelserna, återkallelse av det reglerade insti-
tutets tillstånd. I situationer där Finansinspektionen 
utfärdar en offentlig anmärkning eller varning kan 
Finansinspektionen även ålägga det reglerade institu-
tet en sanktionsavgift som, enligt lag, minst kan uppgå 
till 5 000 SEK och maximalt 10 procent av det reglera-
de institutets omsättning under det omedelbart före-
gående räkenskapsåret. 

Finansinspektionens granskning av Resurs historiska 
rapportering och efterlevnad av kapitaltäckning pågår 
för närvarande och Finansinspektionen har således 
inte bekräftat om myndigheten kommer att ålägga 
Resurs en eller flera av sanktionerna som beskrivs 
ovan. Resurs har haft flertalet diskussioner med 
Finansinspektionen rörande den ovan beskrivna frå-
gan om rapportering och efterlevnad av kapitaltäck-
ning. Resurs har också erhållit rådgivning från sin lega-
la rådgivare, inklusive en genomgång av ett urval av 
tidigare sanktionsärenden som Finansinspektionen 
beslutat om samt rådgivning från sin legala rådgivare 
rörande de faktorer som rådgivaren bedömer att 
Finansinspektionen sannolikt kommer att ta i beaktan-
de när myndigheten fattar sitt beslut. Även om Resurs 
styrelse bedömer att risken är mycket begränsad att 
Finansinspektionen kommer att ålägga strängare sank-
tion än att utfärda en offentlig anmärkning eller en 

varning, kombinerat med en sanktionsavgift, finns det 
inga garantier för att utgången av Finansinspektionens 
granskning kommer att bli i enlighet med styrelsens 
bedömning.

Om Finansinspektionen ålägger Resurs en sanktions-
avgift kan denna, såsom beskrivits ovan, uppgå till ett 
väsentligt belopp och ha en väsentlig negativ inverkan 
på Resurs verksamhet, resultat, finansiella ställning 
och/eller anseende. Cidron Semper Ltd. har åtagit sig 
att hålla Bolaget skadeslöst för eventuell sanktionsav-
gift ålagd av Finansinspektionen överstigande 20 mil-
joner SEK och som maximalt uppgår till 251 miljoner 
SEK, vilket motsvarar 10 procent av Resurs omsättning 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2015 (den högsta möjliga sanktionsavgiften som 
Finansinspektionen kan ålägga Bolaget enligt tillämp-
lig lagstiftning). Skadeslöshetsåtagandet, som är 
oåterkalleligt och obegränsat i tid, kommer att tillhan-
dahållas genom ett ovillkorat aktieägartillskott till 
Resurs. Det maximala beloppet som täcks av detta 
skadeslöshetsåtagande (231 miljoner SEK) och det 
maximala belopp som Bolaget ska betala (20 miljoner 
SEK) motsvarar tillsammans den högsta möjliga sank-
tionsavgift som kan åläggas av Finansinspektionen 
enligt tillämpligt regelverk. Om det faktiska beloppet 
som erhålls genom skadeslöshetsåtagandet trots det 
skulle vara otillräckligt av något skäl, kan Resurs tving-
as betala en högre procentandel av en eventuell sank-
tionsavgift som åläggs av Finansinspektionen, vilket 
skulle ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, resultat, finansiella ställning och/eller anseen-
de. Per den 31 december 2015 har inga avsättningar 
gjorts avseende eventuell sanktionsavgift från Finans-
inspektionen relaterad till ovan nämnda 
sanktionsärende. 

Om Finansinspektionen återkallar Resurs banktillstånd 
tvingas Resurs upphöra med sin bankverksamhet och 
kan tvingas likvideras och upplösas eller försättas i 
konkurs. 

Resurs verksamhet är föremål för omfattande 
reglering och tillsyn samt regulatoriska 
förändringar och det finns en risk att relevanta 
tillsynsmyndigheter bedömer att Resurs inte fullt 
ut följer, eller att Resurs kan bryta, eller tidigare 
har brutit mot tillämpligt regelverk.
Resurs bank- och försäkringsverksamheter är föremål 
för myndighetstillsyn samt omfattande reglering och 
tillsyn i samtliga de jurisdiktioner där Resurs är verk-
samt. Exempelvis måste Resurs följa lokala regler, för-
ordningar och administrativa bestämmelser för bank- 
och försäkringsverksamheten om hur verksamheten 
ska bedrivas, penningtvätt, hantering av personupp-
gifter, betalning och betaltjänster, konsumentkrediter, 
kapitalkrav, rapportering, regelefterlevnad, styrning 
och kontroll, outsourcing och skatt. Samtliga dessa 
områden är föremål för förändring över tid och 



38 

Riskfaktorer

efterlevnad av dessa kan från tid till annan medföra 
avsevärda kostnader. Dessutom kan dessa lokala reg-
ler, förordningar och administrativa bestämmelser skil-
ja sig väsentligen från jurisdiktion till jurisdiktion och 
åtgärder som har vidtagits för att efterleva regler i en 
jurisdiktion kan vara otillräckliga för efterlevnad av reg-
ler i en annan jurisdiktion.

Resurs arbetar för närvarande med att se över och 
uppdatera vissa av Bolagets regelefterlevnadspolicies 
och -processer. Oaktat detta arbete kan tillsynsmyn-
digheter i respektive land komma att bedöma att 
Resurs inte fullt ut följer, att Resurs bryter mot, eller 
tidigare har brutit mot, tillämpliga regelverk, förord-
ningar och administrativa bestämmelser. Om det 
bedöms att Resurs processer inte är, eller bedöms tidi-
gare inte ha varit i, överensstämmelse med relevanta 
lagkrav eller tillämpliga lagar, förordningar eller admi-
nistrativa bestämmelser kan detta få en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Resurs kan till exempel drabbas 
av ett antal sanktioner, främst utfärdade av Finansin-
spektionen, men även från tillsynsmyndigheter i res-
pektive land i vilket Resurs bedriver verksamhet, inklu-
sive: (i) icke-offentliga anmärkningar från en 
tillsynsmyndighet med krav på att avhjälpa en viss 
brist, (ii) vite och en offentlig anmärkning, (iii) vite och 
en offentlig varning gällande potentiell återkallelse av 
tillstånd, och (iv) återkallelse av ett eller flera av Resurs 
tillstånd att bedriva verksamhet. Resurs kan också bli 
föremål för granskning från övriga andra organ, inklu-
sive Konsumentverket.

Även om Resurs generellt sett använder sig av extern 
juridisk rådgivning i den löpande verksamheten, kan 
Resurs komma att misslyckas med att efterleva samtli-
ga tillämpliga lagar, förordningar och administrativa 
bestämmelser och det finns en risk att lokala myndig-
heter inte kommer att tolka lagar, regler och skatteav-
tal på samma sätt som Resurs samt att domstolar och 
myndigheter kan komma att tillämpa dessa annorlun-
da än Resurs, vilket kan resultera i sanktioner eller för-
anleda att Resurs måste ändra sin affärsstrategi eller 
verksamhet. I september 2014 genomförde Finansin-
spektionen exempelvis en granskning av Solid och 
identifierade vissa frågor relaterade till regelefterlev-
nad, inklusive kapitalkrav, intern styrning och kontroll 
samt outsourcing. Finansinspektionen har informerat 
Resurs om att Bolaget inte kommer att åläggas några 
sanktioner, mot bakgrund av de åtgärder Solid vidtagit 
eller planerar att vidta, för att hantera brister i regel-
efter levnad som identifierats av Finansinspektionen. 
Finansinspektionen har dock för avsikt att följa upp de 
åtgärder Solid vidtagit eller planerar att vidta som en 
del av den löpande tillsynen över Solid. Om Finansin-
spektionen kommer fram till att Resurs inte följer sin 
åtgärdsplan, att de vidtagna åtgärderna är otillräckli-
ga, att Resurs har misslyckats att framgångsrikt imple-
mentera planerade åtgärder eller om Finansinspektio-
nen identifierar andra problem med regel efterlevnad 

under sin löpande tillsyn, kan Resurs bli föremål för 
sanktioner, inklusive sådana som nämnts ovan. 

Om Resurs bedöms ha misslyckats med att efterleva 
tillämpliga lagar, regler och administrativa bestämmel-
ser kan Resurs anseende lida skada och Resurs bli 
föremål för avsevärda viten och/eller begränsningar 
rörande sina bank- och försäkringstillstånd eller få 
dessa återkallade, vilket kan få en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs anseende, verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Den regulatoriska miljön för bank- och försäkringsverk-
samhet är ofta föremål för utvärdering, granskning och 
förändring och i fokus för medial granskning och 
bedömning. Tillämpliga förordningar och regulatoris-
ka krav är föremål för betydande förändringar och har 
generellt sett blivit striktare sedan den globala finans-
krisen. Resurs är följaktligen exponerat för risker som 
uppstår till följd av den regulatoriska osäkerheten och 
den snabbt föränderliga och växande regulatoriska 
miljön, inklusive risken att de grundläggande förutsätt-
ningarna för Bolagets verksamhet kan förändras på 
grund av förändring, eller förändrad tolkning, av 
befintliga regler och förordningar, på grund av imple-
mentering av nya regler och förordningar samt i vilken 
utsträckning reglerna varierar mellan de olika jurisdik-
tioner inom vilka Resurs bedriver verksamhet. Ny 
utveckling av, och förändringar i, den regulatoriska 
miljön, tolkning, tillämpning och verkställighet av för-
ordningar av lokala myndigheter, kan också påverka 
kundernas förmåga och vilja att använda Resurs tjäns-
ter och produkter, vilket kan leda till negativ publicitet 
för Resurs vidkommande, eller för bank- och försäk-
ringsbranschen i allmänhet. Vidare ökar kostnaderna 
för regelefterlevnad och kontroll av regelefterlevnad 
till följd av allt mer omfattande reglering. Om grund-
läggande förutsättningar för Resurs verksamhet skulle 
förändras eller ny utveckling av, och förändringar i, 
den regulatoriska miljön skulle ske, skulle det kunna få 
en väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Styrelsen har nyligen antagit koncerngemensamma 
policies och rutiner rörande anti-korruptionslagstift-
ning, sanktionsefterlevnad och konkurrensregler, samt 
implementerat utbildningsprogram utformade för att 
försäkra att dess anställda har kunskap om dessa och 
övriga relevanta policies. Även om Resurs inte känner 
till något brott mot tillämpliga regler och förordningar, 
har Bolaget historiskt förlitat sig på generella bolags-
policies för att styra relevanta beteenden och överva-
kat efterlevnad av regler och förordningar på ad hoc-
basis. Det finns således en risk att Resurs inte alltid har 
bedrivit sin verksamhet med efterlevnad av tillämpliga 
regler och förordningar, eller att dess anställda och/
eller uppdragstagare har brutit mot sådana regler och 
förordningar. Finansiella kostnader, renommé- och 
övriga kostnader för att hantera historiska eller poten-
tiella framtida brott mot tillämplig anti-korruptionslag-
stiftning, sanktionsefterlevnad och konkurrensregler 
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och -förordningar, kan ha en väsentlig negativ inverkan 
på Resurs verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Vidare har det svenska finansdepartementet föreslagit 
lagförändringar innebärande att banker och kreditin-
stitut kan bli tvungna att införa amorteringskrav på 
bostadslån vilka är kompatibla med en god återbetal-
ningskultur. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 maj 
2016 och förslaget bemyndigar Finansinspektionen att 
utfärda mer detaljerade föreskrifter kring amorterings-
krav. Även om några politiska beslut inte fattats ännu, 
pågår också en diskussion i Sverige angående even-
tuella begränsningar avseende privatpersoners 
avdragsrätt för räntekostnader. Sådana lagförändring-
ar kan påverka konsumternas konsumtion och således 
även Resurs verksamhet, finansiella ställning och resul-
tat. Vidare tillkännagavs i maj 2015 att den danska 
regeringen kommer att införa krav på en ångerfrist 
från den tidpunkt då en konsument framställer förfrå-
gan om lån till den tidpunkt då lånet betalas ut. Det är 
ännu inte klart om, när och i vilken form en sådan reg-
lering skulle komma att antas eller om den skulle 
omfatta Resurs. Sådan lagändring skulle kunna få en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Resurs måste uppfylla specificerade kapital- och 
likviditetskvoter och ha tillgång till tillräckligt 
kapital, och exponeras därmed för risken för för-
ändringar i gällande lagar och regler om kapital-
täckning och likviditet, eller implementeringen av 
nya lagar och regler.
Resurs Bank är, i egenskap av bank, föremål för omfat-
tande reglering rörande kapitaltäcknings- och likvidi-
tetskrav, vilket främst regleras av regelpaketet be-
stående av CRD IV och CRR, vilka tillsammans 
implementerar Basel III-överenskommelsen inom 
Europeiska unionen (tillsammans ”Basel 
III-regelverket”).

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 systemrisker. Resurs Bank måste vid varje 
given tidpunkt uppfylla de specificerade kapital- och 
likviditetskvoterna samt ha tillgång till tillräckligt kapi-
tal och likviditet. Om Finansinspektionen eller norska 
Finanstilsynet finner det nödvändigt kan myndigheter-
na dessutom ställa högre kapitalkrav på Resurs. Följ-
aktligen exponeras Resurs för risken för förändringar 
av gällande regler om kapitaltäckning och likviditet, 
förändringar av Finansinspektionens eller Finanstilsy-
nets bedömning av bankverksamheten i förhållande 
till de legala kraven, samt införandet av nya regler och 
förordningar. Det finns även en risk att relevanta myn-
digheter bedömer att Resurs inte fullt ut uppfyller kra-
ven i, eller att Resurs bryter mot, gällande regelverk. 
En sådan situation kan leda till ytterligare oväntade 

krav i förhållande till de kapital-, skuldsättnings-, likvi-
ditets- och finansieringskvoter som Resurs måste upp-
fylla, eller förändring av hur sådana kvoter ska beräk-
nas, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Resurs finansiella ställning och resultat.

Härutöver består den rörliga regulatoriska miljön 
bland annat av följande regelverk, vilka generellt kan 
ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

 • Resurs upplåningskostnader och kapitalkrav kan 
komma att påverkas av lagen (2015:1016) om reso-
lution (”Resolutionslagen”) som delvis implemen-
terar direktivet om inrättande av en ram för åter-
hämtning och resolution av kreditinstitut och 
värdepappersföretag (2014/59/EU) (”Krishante-
ringsdirektivet”), ett EU-omfattande ramverk för 
återhämtning och resolution av kreditinstitutioner 
och värdepappersföretag. Resolutionslagen inne-
fattar bland annat verktyg för utspädning av aktieä-
gares ägarandelar och nedskrivningar av vissa ford-
ringar (”bailin”), vilket i sin tur kan påverka Resurs 
finansieringskostnader. Resurs kan även ådra sig 
kostnader för att övervaka och efterleva dessa nya 
krav. 

 • Det nya försäkringsdirektivet, Solvens II (Direktiv 
2009/138/EU), som tillsammans med Omnibus II-
direktivet (Direktiv 2014/51/EU) om ändringar i Sol-
vens II-direktivet, implementerades i Sverige bland 
annat genom ändringar i FRL vilka trädde i kraft den 
1 januari 2016. Solvens II-direktivet syftar till att 
säkerställa att försäkringsgivare har möjlighet att 
fullgöra sina åtaganden gentemot försäkringstagar-
na och således tillförsäkra stabilitet i det finansiella 
systemet. Den nya lagstiftningen kan komma att 
medföra betydande konsekvenser för Solids försäk-
ringsverksamhet då det, bland annat, införs refor-
merade riskbaserade solvenskapitalkrav (istället för 
de tidigare gällande kvantitativa kraven) och mer 
omfattande krav vad gäller regulatorisk rapporte-
ring och offentliggörande av information. Försäk-
ringsföretagens kostnader (inklusive Solids) kan 
således komma att öka som ett resultat av bevak-
ningen och efterlevnaden av de nya reglerna. Infö-
randet av en ny ekonomiskt riskbaserad solvensord-
ning enligt Solvens II-direktivet syftar till att 
fördjupa integrationen av försäkrings- och återför-
säkringsmarknaden att förstärka skyddet för försäk-
ringstagare och förmånstagare, att förbättra den 
interna konkurrenskraften hos Europeiska unionens 
försäkringsgivare och återförsäkrare samt att främja 
bättre lagstiftning. Med den nya regleringen förvän-
tas solvenskapitalkraven för försäkrings- och återför-
säkringsföretag öka totalt sett jämfört med den tidi-
gare Solvens I-ordningen och solvenskvoterna 
förväntas bli mer volatila. Direktivet har därtill med-
fört förändringar av organisatoriska krav, rapporte-
ringskrav och krav gällande riskhantering. Vidare 
har förändringar skett avseende bestämmelserna 
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om Finansinspektionens tillsyn. Till exempel anger 
FRL nu att tillsynen ska utgå från en proaktiv och 
riskbaserad metod. På grund av avsaknaden av pre-
judikat är det inte klarlagt hur strängt Finansinspek-
tionen kommer att tillämpa den nyligen implemen-
terade regleringen. Det finns dock en risk att de nya 
reglerna kommer tillämpas strängt och att de såle-
des kan komma att skadligt påverka Solids tillgång-
ar, finansiella ställning och totala rörelseintäkter och 
därmed också påverka Resurs. Som förberedelse 
för att kunna uppfylla samtliga relevanta nya krav 
har Solid genomfört omfattande internt arbete i 
avvaktan på införlivandet av Solvens II, inklusive 
inrättande av ett internt projektteam och sjösättan-
de av kvalitativa och kvantitativa analyser och 
granskningar under 2011. Solid har också investerat 
i riskberäknings- och rapporteringsverktyg för den 
kvantitativa rapporteringen från en tredje part. 
Under 2014 deltog Solid i ett frivilligt förberedande 
Solvens II-rapporteringsprogram som skapats av 
Finansinspektionen för svenska försäkringsbolag, 
genom vilket Solid har givit in både kvalitativa och 
kvantitativa rapporter sedan 2014. Enligt ledningen, 
baserat på Solids senaste förberedande rapport 
genom det förberedande rapporteringsprogram-
met inför Solvens II, efterlevdes samtliga krav som 
uppställs enligt Solvens II-direktivet. Finansinspek-
tionen har dock inte givit Solid någon återkoppling 
avseende denna rapportering. Även om Solid har 
genomfört omfattande förberedande åtgärder och 
investeringar fram till idag, samt har deltagit i det 
frivilliga förberedande rapporteringsprogrammet 
inför Solvens II sedan 2014, kommer dock den för-
sta kvantitativa rapporteringen som krävs enligt Sol-
vens II att äga rum i maj 2016. Det finns en risk för 
att Solid inte kommer att efterleva samtliga krav 
som uppställs enligt Solvens II-direktivet. Sådan 
icke-efterlevnad kan leda till regulatorisk gransk-
ning och ha en väsentlig negativ påverkan på 
Resurs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 • I november och december 2015 antog Europaparla-
mentet och Europeiska unionens råd Försäkrings-
distributionsdirektivet (”IDD”), vilket är avsett att 
upphäva Försäkringsförmedlingsdirektivet (direktiv 
2002/92/EG) som den svenska lagen (2005:405) om 
försäkringsförmedling (”FFL”)  baseras på. Europe-
iska unionens medlemsländer ska anta de lagar, för-
ordningar och föreskrifter som är nödvändiga för att 
följa IDD inom två år från direktivets ikraftträdande. 
Eftersom IDD utgör ett minimiharmoniseringsdirek-
tiv, vilket innebär att det inte hindrar EU-medlemsta-
terna från att bibehålla eller införa strängare regler, 
är den närmare omfattningen och konsekvenserna 
av den nya svenska regleringen ännu inte klarlagd. 
Regleringen kommer dock sannolikt bland annat 
innebära ett utökat tillämpningsområde som även 
omfattar försäkringsdistribution som i nuläget är 
undantagen från FFL (inklusive försäkringsföreta-
gens egen distribution), skärpta krav på yrkesmässig 
kompetens och ytterligare informationskrav. Det kan 

också komma att föreskrivas att försäkringsdistribu-
törer inte får ersättas och inte får ersätta eller bedö-
ma sina anställdas prestation på ett sätt som står i 
strid med deras skyldighet att agera i enlighet med 
kundernas bästa intresse. Från och med Sveriges 
implementering av IDD kan tredjepartsdistributörer 
som Solid använder sig av för att distribuera sina för-
säkringsprodukter komma att inte längre att undan-
tas från alla bestämmelser i FFL. I en sådan situation 
kan Solid behöva hitta alternativa distributionssätt 
och företagets distributionskostnader kan därför 
komma att öka.  

Resurs Bank är vidare exponerat för risken att verksam-
heten utvecklas på ett sätt som kan leda till att dess 
intäkter minskar, vilket kan påverka Resurs Banks kapi-
taltäckning. En brist på kapital, eller marknadens upp-
fattning om en kapitalbrist, kan leda till krav från myn-
digheter om att anskaffa ytterligare kapital, att 
balansera vinster eller frysa utdelningar. Resurs Bank 
kan behöva anskaffa ytterligare kapital genom, exem-
pelvis, emission av aktier eller andra värdepapper, vil-
ket kan leda till utspädning av befintliga aktieägares 
aktieinnehav, eller ianspråktagande av eget kapital 
avsett för verksamheten, vilket skulle kunna påverka 
dess utveckling och tillväxt. Om någon av ovannämn-
da kapitalrisker förverkligas, kan det ha en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Svenska staten kan ingripa om Resurs Bank skulle 
lida betydande förluster och stå inför en 
krissituation.
I enlighet med lagen (2015:1017) om förebyggande 
statligt stöd till kreditinstitut (”Stödlagen”), vilken 
utgör en implementering av Krishanteringsdirektivet 
och sedan den 1 februari 2016 ersätter lagen 
(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, har svens-
ka staten möjlighet att ingripa om Resurs Bank skulle 
få finansiella problem. 

I enlighet med Stödlagen, har svenska staten möjlig-
het att ingripa om ett svenskt kreditinstitut drabbas av 
finansiella svårigheter, under förutsättning att det 
behövs för att motverka risk för allvarliga störningar av 
det finansiella systemet i Sverige. Statligt stöd enligt 
Stödlagen kan lämnas för fortsatt verksamhet om kre-
ditinstitutet är livskraftigt. Statligt stöd kan lämnas i 
olika former, bland annat genom olika typer av garan-
tier och kapitaltillskott för att säkerställa finansiell 
stabilitet.

Det finns en risk att Resurs Bank, om Bolaget skulle 
hamna i finansiella problem, inte uppfyller kraven i 
Stödlagen och således nekas statligt stöd, vilket skulle 
kunna medföra att Resurs måste ändra sin verksamhet, 
upphöra med sin verksamhet eller att Resurs tillstånd 
återkallas. Samtliga ovanstående scenarion kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
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Det finns en risk att Resurs inte uppfyller 
tillämpliga lagar och regler för behandling av 
personuppgifter.
Resurs möjlighet att samla in, behålla, dela och på 
annat sätt behandla kunduppgifter regleras av person-
uppgiftslagar, sekretesskrav och andra regulatoriska 
restriktioner. Personuppgifter får exempelvis bara sam-
las in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och får bara behandlas i enlighet med dessa 
ändamål. Insamlade personuppgifter måste dessutom 
vara adekvata och relevanta och fler personuppgifter 
än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen 
med behandlingen får inte samlas in eller behandlas. 
Vidare får personuppgifter inte sparas under längre tid 
än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften för 
vilka de samlades in. Det finns en risk att Resurs säker-
hetsrutiner avseende gäldenärers personuppgifter, 
och andra rutiner för skyddande av personuppgifter, 
inte är tillräckliga för att förhindra utlämnande eller 
behandling av personuppgifter i strid med tillämpliga 
lagar eller avtal samt att IT- och systemavbrott eller 
-defekter kan leda till förlust av gäldenärers person-
uppgifter eller övrig information. Bristfälliga gallrings-
rutiner skulle exempelvis kunna leda till att fler person-
uppgifter behandlas än vad som är tillåtet och 
bristande rutiner för att separera personuppgifter skul-
le kunna leda till att Resurs, i egenskap av personupp-
giftsbiträde, behandlar personuppgifter i strid med 
biträdesavtal. Resurs arbetar för närvarande med att 
se över och uppdatera vissa av Bolagets regelefterlev-
nadspolicies och -processer. Om det bedöms att 
Resurs policies, processer eller system inte uppfyller, 
eller bedöms tidigare inte ha uppfyllt, tillämpliga lagar 
och regler för behandling av personuppgifter kan 
detta få en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Resurs regelefterlevnad avseende personuppgiftshan-
tering övervakas primärt av Datainspektionen och 
motsvarande tillsynsmyndigheter för personuppgifter i 
Danmark, Finland och Norge. Resurs försäkringsför-
medlingsverksamhet kan bli föremål för tillsyn i länder 
utanför Skandinavien där sådan verksamhet bedrivs. 
Dessa tillsynsmyndigheter kan från tid till annan 
komma att utöva tillsyn eller annars granska Resurs 
hantering av personuppgifter och kan komma att 
kräva att Resurs ändrar sina rådande rutiner vilket skul-
le kunna leda till ytterligare kostnader och administra-
tion för Resurs. Allvarliga åsidosättanden av tillämpliga 
lagar och regler vid behandlingen och skyddet av 
kunduppgifter och andra personuppgifter skulle kunna 
leda till att Resurs förlorar licenser, begår avtalsbrott, 
eller drabbas av böter, åtal, och/eller ett skadat anse-
ende vilket i sin tur skulle kunna få en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.  

Ändringar av lagar och regler för behandling av 
personuppgifter, eller av andra lagar och regler, 
skulle kunna påverka Resurs tillgång till uppgifter 
för riktad marknadsföring och kreditbedömningar 
eller leda till begränsningar i användandet av 
sådana uppgifter, vilket skulle kunna påverka 
Resurs marknadsaktiviteter och underwriting-
process (beslutsprocess) negativt.
Under de senaste åren har marknadsaktörer och lag-
stiftare ökat sitt fokus på personuppgiftslagar och inte-
gritetslagstiftning vilket påverkat tillgängligheten och 
användandet av kundinformation samt ökat den regu-
latoriska granskningen vad gäller verkställandet, över-
synen och övervakningen av hur dessa lagar efterlevs. 
Den 25 januari 2012 publicerade den Europeiska kom-
missionen ett utkast till en generell dataskyddsförord-
ning (”GDSF”). Därefter har ett antal justeringar och 
tillägg föreslagits i Europeiska kommissionen, Europa-
parlamentet och Ministerrådet. Den 15 juni 2015 god-
kände Ministerrådet formellt ett reviderat utkast av 
GDSF. Den 15 december 2015 enades Europeiska uni-
onens institutioner om en kompromiss avseende för-
slaget om GDSF, vilket innehöll bestämmelser om en 
tvåårig övergångsperiod och skulle innebära väsentli-
ga skillnader jämfört med nuvarande personuppgifts-
regleringar, bland annat att förordningen skulle ersätta 
nationella personuppgiftslagar och innebära stärkta 
rättigheter för individen, strängare krav på företags 
behandling av personuppgifter och strängare sanktio-
ner, med böter uppgående till det högre av 20 miljo-
ner EUR och fyra procent av bolagets årliga globala 
omsättning. Överträdelser är grupperade i kategorier 
med olika sanktionsavgiftsnivåer. En slutlig version av 
GDSF godkändes av Europeiska rådets COREPER var-
efter Europaparlamentet förväntades godkänna försla-
get. Publicering i Europeiska unionens officiella tid-
ning förväntas ske i april eller maj 2016, och GDSF 
kommer att träda i kraft två år senare, det vill säga i 
april eller maj 2018. Resurs inväntar publicering i Euro-
peiska unionens officiella tidning och kommer därefter 
att påbörja bedömningen av den fulla påverkan som 
den föreslagna förordningen kommer att ha på Resurs 
verksamhet. Det är för närvarande inte möjligt att 
bedöma den föreslagna förordningens samtliga kon-
sekvenser för Resurs verksamhet. GDSF och andra för-
ändringar i personuppgiftslagstiftning, inom något av 
de länder inom vilka Resurs har verksamhet, skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat, särskilt om de 
skulle innebära begränsningar i användandet av 
personuppgifter.

Resurs Bank är exponerat för risken för 
förändringar av den statliga insättningsgarantin.
Resurs Bank är exponerat för risken för förändringar i 
villkoren för den statliga insättningsgarantin, såsom 
ökningar av avgifter eller reducering av utbetalnings-
bara medel. Den svenska regeringen bereder för 
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närvarande implementeringen av Direktiv 2014/49/EU 
om insättningsgarantisystem (omarbetning). Enligt en 
departementspromemoria, upprättad 1 juni 2015, 
föreslås lagändringarna, inklusive ändringar avseende 
beräkningsmodell för den årliga avgiften till Garanti-
myndigheten för deltagande i insättningsgarantin, 
träda i kraft den 1 maj 2016. Det är ännu inte känt när 
och i vilken form implementeringen kommer att antas 
och vilken påverkan implementeringen kommer att få 
kan ännu inte uppskattas. Implementeringen, och 
andra förändringar av den statliga insättningsgarantin, 
kan komma att ha en väsentlig negativ inverkan på 
Resurs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Resurs kan påverkas negativt av ändringar i lagar 
rörande inkassoverksamhet, skuldsanering och 
personlig konkurs.
Resurs möjlighet att driva in nedskrivna lån beror 
främst på effektiviteten i det legala skuldindrivnings-
systemet, vilket inkluderar lagar om inkassoverksam-
het, skuldsanering och personlig konkurs i de länder 
där verksamheten bedrivs. Indrivningen beror även i 
viss utsträckning på engagemanget och effektiviteten 
hos Resurs externa inkassoföretag. Resurs förmåga att 
driva in förfallna lån kan särskilt påverkas negativt av 
förändringar i lagar rörande skuldsanering och person-
lig konkurs om, exempelvis, andra fordrings ägare skul-
le ges prioritet framför privatlångivare vid skuldsane-
ring eller konkurs. Härutöver skulle Resurs verksamhet 
även kunna påverkas negativt av förändringar i lagar 
om preskriptionstider för fordringar. I Sverige, Norge 
och Danmark är preskriptionstiden för fordringar nor-
malt sett tio år (tre år för vissa lån till konsumenter). 
Härutöver kan preskriptionstiden förlängas genom 
erkännande av skuld från gäldenären (vanligvis genom 
betalning), genom att borgenären framför ett skriftligt 
anspråk eller på annat sätt underrättar gäldenären 
skriftligen, eller vidtar rättsliga åtgärder. I Finland är 
den absoluta preskriptionstiden för fordringar 15 år 
från det första indrivningsförsöket.

Det finns en risk för att preskriptionstiden för fordring-
ar förkortas, eller att möjligheten till förlängning av 
preskriptionstiden begränsas eller avskaffas i de länder 
där Resurs bedriver verksamhet, vilket skulle kunna 
påverka Resurs förmåga att driva in lån som är föremål 
för inkassoåtgärder eller osäkra lån negativt. Exempel-
vis publicerade den svenska regeringen i november 
2013 en rapport i vilken det föreslås att fordringar som 
har fastställts av en svensk domstol eller av Kronofog-
demyndigheten ska preskriberas efter 15 år. Eventuell 
ny lagstiftning som reflekterar sådana förslag kan 
negativt påverka Resurs möjlighet till inkassering från 
kunder med lån som är föremål för inkassoåtgärder 
eller osäkra lån.

Förändringar av bestämmelser som påverkar Resurs 
förmåga att driva in lån som är föremål för inkassoåt-
gärder eller osäkra lån kan ha en väsentlig negativ 

inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Resurs är föremål för risker hänförliga till 
försäkringsförmedling.
Resurs Bank förmedlar för närvarande betalförsäkring-
ar och andra försäkringsprodukter till sina kreditvärdi-
ga kunder i de länder där Bolaget bedriver verksam-
het. Enligt  FFL ska alla anknutna 
försäkringsförmedlare registreras hos det svenska 
Bolagsverket av försäkringsgivaren till vilken försäk-
ringsförmedlaren är anknuten. Därtill står sådana 
anknutna försäkringsförmedlare under Finansinspek-
tionens tillsyn. Finansinspektionen kan utfärda sanktio-
ner mot Resurs Bank för brott mot FFL och det svenska 
Konsumentverket samt motsvarande utländska myn-
digheter i de länder där Resurs Bank bedriver verk-
samhet, utövar tillsyn över bland annat innehållet i 
marknadsföringsmaterialet och annat informationsma-
terial som tillhandahålls befintliga och eventuella fram-
tida försäkringskunder. Resurs Bank har auktorisation 
som försäkringsförmedlare enligt FFL eftersom bola-
get är registrerat som anknuten försäkringsförmedlare 
till Solid. Resurs Bank passporterar också sin auktorisa-
tion att bedriva försäkringsförmedling till andra EES-
länder där bolaget bedriver verksamhet. Auktorisatio-
nen gäller tillsvidare men kan komma att återkallas av 
Finansinspektionen. Förändringar för att utöka omfatt-
ningen av auktorisationen som anknuten försäkrings-
förmedlare har gjorts i syfte att säkerställa att Resurs 
Bank har den auktorisation som krävs för samtliga rele-
vanta försäkringsprodukter som förmedlas av Resurs 
Bank. Om Finansinspektionen skulle komma fram till 
att omfattningen av Resurs Banks auktorisation (inklu-
sive dess passporterade auktorisation) är eller har varit 
otillräcklig, kan Resurs Bank bli föremål för viten eller 
andra sanktioner. Även om Resurs kontinuerligt utvär-
derar och uppdaterar marknadsföringsmaterial och 
annan information som tillhandahålls dess försäk-
ringskunder kan Bolaget bli föremål för renommé-
skador, viten eller övriga sanktioner om sådant materi-
al bedöms vara bristfälligt.

Solid erbjuder även ett brett urval av andra sakförsäk-
ringsprodukter, såsom försäkringsprodukter som typ-
iskt sett distribueras till kunder i samband med köp av 
vissa varor (såsom cyklar, smycken, verktyg, teknisk 
utrustning osv.) eller tjänster (såsom resetjänster osv.). 
Distribution av sådana försäkringsprodukter som kom-
pletterar en vara eller tjänst utförs ofta av de butiker 
som säljer produkterna eller tillhandahåller tjänsterna 
ifråga. För att nå en så stor kundbas som möjligt sam-
arbetar Solid, avseende distributionen av sina försäk-
ringsprodukter, med ett stort antal detaljhandelskedjor 
och andra lämpliga samarbetspartners, vilka typiskt 
sett är undantagna från FFL:s tillämpningsområde. 
Regleringen som styr försäkringsförmedling är dock 
föremål för översyn. Även om detaljerna i den nya 
svenska regleringen ännu inte är klara kommer den 
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nya regleringen sannolikt att innebära ett utökat till-
lämpningsområde, skärpta krav på yrkesmässig kom-
petens och ytterligare informationskrav. Den revidera-
de FFL kan komma att ställa krav på att det i framtiden 
lämnas information rörande vissa kostnader som är 
hänförliga till distributionen av försäkringsprodukter, 
såsom ersättning som betalas till försäkringsförmedla-
re eller anställda hos försäkringsföretaget för försälj-
ningen av försäkringsprodukter. Den kan också komma 
att medföra att de tredjepartsdistributörer som Resurs 
anlitar för distribution av dess försäkringsprodukter, 
som för närvarande är undantagna från FFL, inte läng-
re kommer att vara undantagna från alla bestämmelser 
i FFL. Därför kan Resurs bli tvunget att hitta alternativa 
sätt för förmedling och dess därtill hänförliga kostna-
der kan därför komma att öka.

Av skäl som angivits ovan innebär försäkringsförmed-
lingsverksamheten både renommémässiga och regu-
latoriska risker om försäkringsförmedlingen inte 
bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning, för-
ordningar och interna styrande dokument, eller om 
tillämpliga regelverk skulle förändras i framtiden. 
Exempelvis, efter att ha genomfört en allmän 
marknads undersökning avseende distributionen av 
betalförsäkringar identifierade Konsumentverket i 
oktober 2015 brister avseende samtliga distributörer 
och kritiserade även Resurs Bank och Solid för att ha 
tillhandahållit otillräcklig information till kunder i sam-
band med tillhandahållande och försäljning av betal-
försäkringar, och även om Konsumentverket inte utfär-
dade några viten eller andra sanktioner kan Resurs 
Bank och Solids anseende eller verksamhet lida skada 
av sådan kritik eller liknande kritik i framtiden. Om 
någon av dessa risker skulle förverkligas kan det få en 
väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Om ett företag inom koncernen skulle anses bryta 
mot tillämplig konsumentskyddslagstiftning finns 
en risk att tillsynsmyndigheten vidtar rättsliga 
åtgärder.
Resurs erbjuder retail finance, privatlån och kreditkort 
till konsumenter och förmedlar försäkringar anknutna 
därtill samt erbjuder försäkringar direkt till konsumen-
ter. Koncernen är därför föremål för konsumentskydds-
lagstiftning i de jurisdiktioner där Bolaget bedriver 
verksamhet avseende exempelvis sunda kreditbedöm-
ningar, reklam och andra marknadsföringsåtgärder, 
skäliga avtalsvillkor och informations- och dokumenta-
tionskrav. Om Resurs anses bryta, eller bedöms tidiga-
re ha brutit, mot tillämplig konsumentskyddslagstift-
ning finns en risk att tillämplig tillsynsmyndighet, 
bland annat, vidtar rättsliga åtgärder mot koncernen, 
förelägger den att förändra eller upphöra med vissa 
reklamaktiviteter eller förändra villkor för verksam-
heten, förelägger den att upphöra med viss typ av 
utlåning eller försäkringsförmedling eller kräver att 
koncernen ändrar sina utlånings- och 

kreditbedömningsprocesser, vilket kan ha en negativ 
inverkan på Resurs anseende och på dess förmåga att 
marknadsföra sig mot nya och befintliga kunder och 
skulle kunna innebära extra marknadsförings- och 
regelefterlevnadskostnader för Resurs. Sådana hän-
delser kan i slutänden tvinga Resurs att ändra sin verk-
samhet och kan därmed få en väsentlig negativ inver-
kan på Resurs anseende, verk samhet, finansiella 
ställning och resultat.

Resurs är exponerat för risker relaterade till 
förändringar av förmedlingsavgifter.
Förmedlingsavgifter är generellt sett den enskilt störs-
ta kostnaden som återförsäljare betalar för att ta emot 
betalkort. Influtna förmedlingsavgifter delas upp mel-
lan flera parter, inklusive kortutgivare (exempelvis 
Resurs) och MasterCard/Visa. Förmedlingsavgifter, 
inklusive MasterCards multilaterala förmedlingsavgif-
ter, är föremål för översyn av reglerande myndigheter 
som försöker minska dessa kostnader genom nya reg-
leringar. Betaltjänstdirektivet (2007/64/EG) (”BTD”) 
antogs 2007 och uppdaterades och granskades däref-
ter for att inkludera regler om förmedlingsavgifter för 
kortbaserade betaltransaktioner. I mars 2015 röstade 
Europaparlamentet för att godkänna en begränsning 
av förmedlingsavgifterna om 0,3 procent. Denna 
begräsning av förmedlingsavgifter gäller från den 9 
december 2015 på kreditkortstransaktioner och det 
finns en risk att förmedlingsavgifterna kan bli föremål 
för ytterligare regler och granskning av myndigheter 
och lagstiftande organ. Även om Resurs har genom-
fört och fortsätter att utforska strategiska anpassningar 
och förändringar vad gäller dess kreditkortserbjudan-
de för att hantera dessa förändringar, kan, om Resurs 
inte kan driva in eller tvingas minska sin andel förmed-
lingsavgifter till följd av nya regler eller av någon 
annan anledning, och inte har möjlighet att mildra 
effekten eller överföra ökade kostnader till konsumen-
ter eller andra parter, eller om storleken på, eller nivå-
erna av, förmedlingsavgifter annars reduceras, detta 
ha en väsentlig negativ inverkan på Resurs verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Förändrade redovisningsregler kan påverka 
Resurs negativt.
Från tid till annan förändras International Accounting 
Standards Board (”IASB”) och/eller EU-bestämmelser-
na i IFRS-EU, vilka reglerar upprättandet av Resurs 
räkenskaper. Dessa förändringar kan vara svåra att för-
utse och kan väsentligen påverka hur Resurs bokför 
och rapporterar sin finansiella ställning och sitt resul-
tat. I vissa fall kan Resurs tvingas att tillämpa nya eller 
reviderade standarder retroaktivt, vilket innebär 
omräkning av tidigare perioders finansiella rapporte-
ring. Till exempel utfärdade IASB den 24 juli 2014 slut-
versionen av dess standard om redovisning av finan-
siella instrument, IFRS 9 – Finansiella Instrument: 
Redovisning och Värdering (”IFRS 9”). IFRS 9 omfattar 
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reviderade riktlinjer om klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar och finansiella skulder, reservsätt-
ning för kreditförluster och säkringsredovisning. IFRS 9 
ska tillämpas för räkenskapsåret som börjar den 1 
januari 2018 eller senare (om de inte tillämpas frivilligt 
sedan tidigare). Vid tidpunkten för upprättandet av 
detta prospekt har Europeiska unionen dock inte god-
känt IFRS 9. I likhet med den effekten som IFRS 9 kan 
få för banker och finansiella institut i allmänhet, kan 
den framtida implementeringen av IFRS 9 komma att 
få en negativ inverkan på Resurs finansiella rapporte-
ring och kan komma att medföra ökade och mer vola-
tila avsättningar för kreditförluster. På grund av osäker-
heterna kring IFRS 9 har Resurs ännu inte kvantifierat 
effekterna av IFRS 9. Resurs noterar att implemente-
ringen av IFRS 9 kan komma att resultera i en 
engångsökning av avsättningarna för förluster hänför-
liga till dess låneportfölj eftersom Resurs skulle bli 
tvunget att redovisa avsättningar för alla dess lån, 
inklusive de som är nyutgivna och förvärvade, istället 
för bara de som är förfallna. Den initiala nivån på de 
förväntade avsättningarna motsvarar förväntade kre-
ditförluster under 12 månader. Den framtida imple-
menteringen av IFRS 9 kan få en negativ påverkan på 
kapitalsituationen, inklusive kärnprimärkapital, hos de 
banker och andra finansiella institutioner som påver-
kas av implementeringen av IFRS 9, däribland Resurs.

IASB kan genomföra andra ändringar av redovisnings- 
och rapporteringsstandarder som reglerar upprättan-
det av Resurs finansiella redovisning, som Resurs, om 
det bedöms lämpligt, kan välja att tillämpa före det att 
ändringarna blir bindande, eller som Resurs kan bli 
tvunget att tillämpa. Sådana eventuella förändringar 
av Resurs redovisningsprinciper och redovisningsstan-
darder kan få en väsentlig negativ inverkan på Resurs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Resurs riskerar att lida skada i händelse av 
penningtvätt eller finansiering av terrorism eller 
genom överträdelse av handelssanktioner och 
skulle följaktligen kunna drabbas av rättsliga 
konsekvenser till följd därav.
Resurs Bank omfattas av lagar och andra författningar 
om bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism samt om handelssanktioner. Trots att Resurs 
har antagit riktlinjer och rutiner för att följa gällande 
lagar och författningar som gäller för dessa områden, 
finns det en risk att Resurs bryter mot såväl de regler 
som förbjuder penningtvätt och finansiering av terro-
rism som handelssanktioner och kan följaktligen drab-
bas av rättsliga konsekvenser till följd därav. Därtill 
arbetar Resurs för närvarande med att se över och 
uppdatera vissa regelefterlevnadspolicies och -proces-
ser. Om det bedöms att Resurs policies eller processer 
inte uppfyller, eller bedöms tidigare inte ha uppfyllt, 
tillämpliga lagar och regler i förhållande till penning-
tvätt eller finansiering av terrorism kan detta få en 

väsentlig negativ inverkan på Resurs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Dessutom kan en tillsynsmyndighet, både i hemlandet 
eller i ett av de länder utanför Sverige där Bolaget 
bedriver verksamhet, betrakta Bolagets policies och 
rutiner som otillräckliga i förhållande till kraven på 
efterlevnad av lokala regler och standarder. Risken att 
bli inblandad i penningtvätt eller finansiering av terro-
rism eller att bryta mot handelssanktioner har ökat 
över hela världen i allmänhet och för snabbväxande 
företag i synnerhet. Brott mot tillämpliga föreskrifter, 
eller upptäckt av att Bolagets policies inte varit tillräck-
ligt robusta i en enskild jurisdiktion, kan leda till sank-
tioner i form av en anmärkning eller varning, sank-
tionsavgift eller återkallelse av Resurs tillstånd. Även 
Resurs affärsrelationer och anseende kan skadas, vilket 
kan komma att ha en väsentlig negativ inverkan på 
Resurs verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Den 20 maj 2015 antog Europaparlamentet det fjärde 
penningtvättsdirektivet. Antagandet av det nya direk-
tivet innebär att det tredje penningtvättsdirektivet 
upphävs samt att bankerna åläggs en skyldighet att 
övervaka och registrera misstänkta transaktioner som 
utförs av deras kunder, vilken är strängare än motsva-
rande skyldighet enligt nu gällande lagstiftning. Ingen 
svensk lagstiftning eller initiativ har ännu antagits för 
att genomföra direktivet. Oaktat detta trädde ändring-
ar i den svenska lagen (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft den 1 
augusti 2015, i syfte att anpassa reglerna till de inter-
nationella normer som fastställts av Financial Action 
Task Force. Eftersom det fjärde penningtvättsdirektivet 
till stor del utarbetats på grundval av dessa standarder, 
är det i dagsläget oklart om, och i vilken utsträckning, 
ändringar i den svenska lagstiftningen kommer att krä-
vas för att implementera det fjärde penningtvättsdi-
rektivet. Det fjärde penningtvättsdirektivet ska ha 
implementerats i Europeiska unionens medlemsstater 
senast den 26 juni 2017. Den 1 februari 2016 offentlig-
gjordes ett statligt betänkande av den svenska reger-
ingen som innehöll ett förslag på hur den svenska lag-
stiftningen bör ändras för att uppfylla kraven enligt 
fjärde penningtvättsdirektivet. Detta betänkande inne-
höll ett förslag till en ny (omarbetad) lag om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som 
föreslås träda i kraft den 26 juni 2017. Om, och i vilken 
utsträckning, betänkandet kommer att beaktas vid 
framtida lagstiftning är okänt. Eftersom det ännu inte 
är känt om, när och i vilken form en eventuell imple-
mentering av direktivet kommer att ske, kan graden av 
påverkan från denna förändring inte uppskattas. 
Implementeringen skulle dock kunna få en väsentlig 
negativ inverkan på Resurs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.
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Risker relaterade till aktierna och 
Erbjudandet

Eftersom en aktieinvestering kan öka eller minska 
i värde, finns det en risk att en investerare inte 
kommer att kunna få tillbaka det investerade 
kapitalet.
Risker och risktagande är oundvikliga aspekter av 
aktieägande. Eftersom en aktieinvestering kan öka 
eller minska i värde finns det en risk att investeraren 
inte kommer att kunna få tillbaka det investerade kapi-
talet. Utvecklingen för en börsnoterad aktie beror på 
ett antal faktorer där några är bolagsspecifika medan 
andra rör kapitalmarknaden i dess helhet. Det är omöj-
ligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer 
som kan påverka aktiekursen och därför ska varje 
investeringsbeslut i aktier föregås av en noggrann 
analys.

En aktiv, likvid och fungerande marknad för Resurs 
aktier kanske inte utvecklas, kursen för aktierna 
kan bli volatil och potentiella investerare kan helt 
eller delvis förlora sin investering.
Före Erbjudandet finns det inte någon publik marknad 
för Resurs aktier. Det finns en risk att en aktiv och likvid 
marknad inte kommer att utvecklas eller, om den 
utvecklas, att den inte kommer att bestå efter Erbju-
dandets genomförande. Priset i Erbjudandet fastställs 
genom ett särskilt anbudsförfarande (så kallad book 
building) och kommer följaktligen att baseras på efter-
frågan och de allmänna marknadsförhållandena. Priset 
i Erbjudandet kommer att fastställas av Huvudägarna i 
samråd med Joint Bookrunners. Detta pris kommer 
inte nödvändigtvis att återspegla den kurs som inves-
terare på marknaden kommer att vara villig att köpa 
och sälja aktierna till efter Erbjudandet. Investerare 
kan kanske därför inte vidaresälja aktierna till en kurs 
motsvarande eller överstigande priset i Erbjudandet.

Dessutom har det historiskt förekommit extrema upp- 
och nedgångar i kurser och volymer på aktiemarkna-
den som ofta inte har någon koppling, eller varit opro-
portionerliga i förhållande, till de noterade bolagens 
resultat. Generella ekonomiska och branschrelaterade 
faktorer kan ha en väsentlig påverkan på kursen för 
Resurs aktier, oberoende av Bolagets faktiska resultat. 
Dessa fluktuationer kan vara ännu mer uttalade i han-
del med aktierna en kort tid efter Erbjudandet. En 
investerare som köper aktier i samband med Erbju-
dandet eller på andrahandsmarknaden kan förlora 
hela eller delar av sin investering.

Huvudägarna kommer även efter Erbjudandet att 
ha betydande inflytande över Resurs och kan 
komma att utöva detta på ett sätt som inte ligger i 
de övriga aktieägarnas intresse.
Efter att Erbjudandet har genomförts kommer Huvud-
ägarna att äga totalt 37,61 procent (Cidron Semper 
Ltd.) respektive 30,78 procent (Waldakt AB) av aktier-
na i Bolaget baserat på ett pris motsvarande mittpunk-
ten i prisintervallet i Erbjudandet (55 SEK) och förutsatt 
att Erbjudandet inte utökas samt att Övertilldelnings-
optionen inte utnyttjas. Om Erbjudandet utökas fullt 
ut och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kom-
mer Huvudägarna efter att Erbjudandet genomförts 
att äga totalt 30,46 procent (Cidron Semper Ltd) res-
pektive 24,92 procent (Waldakt AB) av aktierna i Bola-
get. Det är därför sannolikt att Huvudägarna även fort-
sättningsvis kommer att ha ett betydande inflytande 
över utgången i ärenden som hänskjuts till Resurs 
aktieägare för godkännande, t.ex. val av styrelseleda-
möter, eventuella fusioner, ändring av bolagsordning, 
emission av aktier och vinstutdelning. Huvudägarna 
kommer alltså att ha ett väsentligt inflytande över 
Resurs företagsledning och verksamhet. Denna ägar-
koncentration kan följaktligen komma att få en väsent-
lig negativ inverkan på Bolagets aktiekurs genom att 
Huvudägarna kan fördröja, uppskjuta eller förhindra 
en förändring av kontrollen över Bolaget och påverka 
fusioner samt avskräcka potentiella köpare från att 
lägga bud på eller i övrigt ta kontroll över Bolaget.

Huvudägarnas intressen kan avvika väsentligt från, 
eller konkurrera med, Resurs eller andra aktieägares 
intressen och Huvudägarna kan komma att utöva sitt 
inflytande över Resurs på ett sätt som inte ligger i de 
övriga aktieägarnas intresse. Det kan till exempel före-
ligga en konflikt mellan Huvudägarnas intressen å ena 
sidan och Bolagets eller dess övriga aktieägares 
intressen å andra sidan avseende beslut om vinstut-
delning. Sådana konflikter kan få en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Framtida försäljning av aktier av befintliga 
aktieägare, t.ex. försäljning efter utgången av lock 
up-perioder, kan medföra att kursen för aktierna 
sjunker.
Kursen för Resurs aktier kan sjunka om det sker bety-
dande försäljning av Bolagets aktier, särskilt om det är 
Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshava-
re eller större aktieägare som säljer eller när ett större 
antal aktier säljs.

Säljande Aktieägare, aktieägande styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och övriga anställda som 
blir aktieägare till följd av Överföringen av ledande 
befattningshavares aktieinnehav, kommer att åta sig 
att, med vissa undantag och under en viss tid (180 
dagar för Säljande Aktieägare och 360 dagar för aktie-
ägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
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och övriga anställda som blir aktieägare till följd av 
Överföringen av ledande befattningshavares aktie-
innehav), inte sälja sina aktier eller på annat sätt ingå 
transaktioner med liknande effekt efter att handel i 
Resurs aktie har inletts på Nasdaq Stockholm. Även 
om lock up-åtagandena begränsar möjligheten för 
aktieägare som är föremål för sådan lock up att sälja 
sina aktier under lock up-perioden, kan Joint Global 
Coordinators tillsammans besluta, enligt eget gottfin-
nande och när som helst, att medge undantag från 
begränsningarna för aktieförsäljning under denna pe-
riod. Efter att tillämplig lock up-period löpt ut står det 
aktieägare som berörts av lock up-perioden fritt att 
sälja sina aktier i Resurs. Försäljning av ett stort antal 
av aktier i Resurs av Säljande Aktieägare eller Resurs 
övriga befintliga aktieägare, eller intrycket av att såda-
na försäljningar kan komma att ske, kan medföra att 
kursen på Resurs aktier sjunker.

Ett avstående från deltaganade vid framtida 
emissioner av nya aktier kommer att medföra 
utspädning av ägandet.
Emissioner av nya aktier kan medföra en utspädning 
av aktieinnehavet för aktieägare som av någon anled-
ning inte kan delta i sådan nyemission eller som väljer 
att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier. Detsamma 
gäller om emissionen sker utan företrädesrätt för 
befintliga aktieägare.

Det finns en risk att Bolaget inte kommer att 
besluta om utdelning i framtiden.
Resurs förmåga att lämna utdelning i framtiden till sina 
aktieägare beror på Bolagets framtida vinst, finansiella 
ställning, kassaflöden, behov av nettorörelsekapital, 
investeringskostnader och andra faktorer. Dessutom är 
Resurs föremål för kapitaltäckningskrav och likviditets-
regler enligt tillämplig lagstiftning för finansiella insti-
tut, vilka innefattar följande nya kapitalbuffertar: kapi-
talkonserveringsbufferten, den kontracykliska 
kapitalbufferten, systemriskbufferten och buffertarna 
för systemviktiga institut samt solvenskrav tillämpliga 
för försäkringsföretag. Storleken på samtliga buffertar 
förutom kapitalkonserveringsbufferten varierar bero-
ende på förekomsten av cykliska och strukturella sys-
temrisker och kan således variera både över tid och 
mellan olika institut. Om ett institut inte uppfyller buf-
fertkraven kan det bli föremål för föreläggande om 
begränsningar avseende bland annat utdelning. 

Vidare är Solid föremål för solvenskrav tillämpliga på 
försäkringsbolag. Försäkringsföretaget måste säker-
ställa att det har tillgångar som minst uppgår till sol-
venskapitalkravet och som aldrig är mindre än minimi-
kapitalkravet. Solvenskapitalkravet är riskbaserat och 
beräknas antingen enligt en standardformel eller med 
en intern modell som godkänts av Finansinspektionen. 
Därutöver är Solid skyldigt att bedriva sin försäkrings-
rörelse i enlighet med stabilitetsprincipen. Detta inne-
bär att rörelsen måste drivas med tillfredsställande 

soliditet, likviditet och kontroll över försäkringsrisker, 
placeringsrisker och rörelserisker, så att Solid kan full-
göra dess åtaganden gentemot försäkringstagarna 
och andra ersättningsberättigade på grund av 
försäkringar.

Utdelningspolicyn är baserad på nuvarande regulato-
riska krav, och eventuella framtida förändringar av 
regulatoriska krav, inklusive de som ovan beskrivits, 
kan påverka Resurs utdelningspolicy och begränsa 
Resurs möjligheter att betala utdelning i framtiden.

Investerare i Erbjudandet kommer att vara berättigade 
till utdelning som beslutas efter att Erbjudandet 
genomförts. Aktieägaren måste vara införd som aktie-
ägare i Resurs aktiebok på avstämningsdagen för att 
få del av utdelning som beslutats av bolagsstämman. 
Storleken på en framtida utdelning till Resurs aktie-
ägare, om sådan lämnas, beror på många faktorer, 
t.ex. Bolagets framtida vinst, finansiella ställning, 
kassa flöden, behov av nettorörelsekapital, investe-
ringskostnader och andra faktorer. Det finns en risk att 
Bolaget kan besluta om att återinvestera eventuell 
framtida vinst från verksamheten och för att Resurs 
aktieägare inte kommer att besluta om utdelning i 
framtiden eller att Bolaget inte kommer att tillräckligt 
med utdelningsbara medel.

Valutadifferenser kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på värdet av aktieinnehav eller betalda 
utdelningar.
Aktierna kommer att vara denominerade i SEK och 
eventuella utdelningar kommer att betalas ut i SEK. 
Detta innebär att aktieägare utanför Sverige kan få en 
negativ inverkan på värdet av sitt aktieinnehav och 
sina utdelningar när dessa omvandlas till andra valutor 
för det fall att den svenska kronan minskar i värde i för-
hållande till den aktuella valutan.

Aktieägare i USA och andra länder utanför Sverige 
kanske inte kan delta i eventuella framtida 
kontantemissioner.
Om Bolaget emitterar nya aktier vid en kontantemis-
sion har aktieägarna som en huvudregel företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till antalet aktier som 
aktieägaren hade före emissionen. Aktieägare i vissa 
andra länder kan emellertid vara föremål för restriktio-
ner som hindrar dem från att delta i sådana företrädes-
emissioner, eller att deltagandet på annat sätt försvå-
ras eller begränsas. Exempelvis kan Aktieägare i USA 
vara förhindrade att utöva sådan företrädesrätt om 
aktierna eller teckningsrätterna inte är registrerade i 
enlighet med Securities Act och om inget undantag 
från registreringskraven är tillämpligt. Aktieägare i 
andra länder utanför Sverige kan påverkas på motsva-
rande sätt om teckningsrätterna eller de nya aktierna 
inte är registrerade eller godkända av behöriga myn-
digheter i dessa länder. Resurs har ingen skyldighet att 
ansöka om registrering i enlighet med Securities Act 
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eller ansöka om motsvarande godkännande eller rele-
vanta undantag enligt lagstiftningen i något annat 
land utanför Sverige med avseende på sådana teck-
ningsrätter och aktier. Att göra det i framtiden kan vara 
opraktiskt och kostsamt. I den utsträckning som Resurs 
aktieägare i länder utanför Sverige inte kan utöva sina 
rättigheter att teckna nya aktier i eventuella före-
trädes emissioner kommer deras proportionella ägan-
de i Bolaget att minska.

Ankarinvesterarnas åtaganden är föremål för 
vissa villkor och Ankarinvesterarnas åtaganden är 
inte föremål för några formella lock 
up-arrangemang.
Ankarinvesterarna (Swedbank Robur, Andra AP- 
fonden, Handelsbanken Fonder och Catella) har åtagit 
sig att förvärva aktier i Erbjudandet till det slutliga pri-
set i Erbjudandet. Antalet aktier Ankarinvesterarna har 
åtagits sig att förvärva motsvarar 5 procent, 3,5 pro-
cent, 3 procent respektive 2,5 procent av Bolagets 
aktier efter slutförande av Erbjudandet. Ankarinveste-
rarnas åtaganden är villkorade av, bland annat, att (i) 
första dag för handel i aktierna inträffar senaste den 15 
maj 2016, (ii) varje Ankarinvesterare erhåller full tilldel-
ning i förhållande till sitt åtagande, och (iii) Bolagets 
totala marknadsvärde efter slutförandet av Erbjudan-
det inte överstiger 12 miljader SEK. Om dessa villkor 
inte uppfylls kan Ankarinvesterarna inte åläggas att 
förvärva aktier. Dessutom är Ankarinvesterarnas åta-
ganden inte säkerställda genom bankgaranti, spärr-
medel eller pantsättning eller liknande arrangemang. 
Det finns således en risk att Ankarinvesterarnas betal-
ning för aktierna vid erläggande av likvid inte kommer 
att ske i samband med slutförandet av Erbjudandet, 
vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på slut-
förandet av Erbjudandet. 

Dessutom kommer Ankarinvesterarnas åtaganden inte 
att vara föremål för några formella lock up-arrange-
mang vilket innebär att det är möjligt att Ankarinveste-
rarna avyttrar hela eller delar av sitt aktieinnehav vid 
någon tidpunkt. En eventuell försäljning av ett bety-
dande antal aktier kan innebära att marknadspriset på 
aktierna går ner.
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Bolaget och Säljande Aktieägare har beslutat att genomföra en spridning av Bolagets ägarkrets. Bolagets styrelse 
har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. 

Investerare inbjuds härmed att, i enlighet med villkoren i detta prospekt, från Säljande Aktieägare förvärva 
60 000 0001) aktier, motsvarande 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.2) Erbjudandet är upp delat i två 
delar: ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett institutionellt erbjudande till investerare i Sverige och 
utomlands. 

Huvudägarna förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 14 800 0003) aktier.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Huvudägarna åta sig att, på begäran 
av Joint Global Coordinators, sälja ytterligare högst 11 220 0004) aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvaran-
de cirka 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet och cirka 5,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Förutsatt att Huvudägarna fullt ut utnyttjar rätten att utöka Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till 
fullo, omfattar Erbjudandet 86 020 000 aktier, motsvarande cirka 43,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Försäljningspriset kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och kommer följaktligen att baseras på 
efterfrågan och allmänna marknadsförhållanden. Försäljningspriset kommer att fastställas av Huvudägarna i sam-
råd med Joint Bookrunners inom intervallet 50–60 SEK per aktie, baserat på den orderbok som upprättas i 
anbudsförfarandet. 

Försäljningspriset förväntas offentliggöras omkring den 29 april 2016. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 
cirka 3 000–5 161 miljoner SEK baserat på prisintervallet och beroende på om Erbjudandet utökas fullt ut och om 
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. 

Kostnaderna för Erbjudandet som ska betalas av Bolaget beräknas uppgå till cirka 93 miljoner SEK (se vidare 
”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information–Nettoskuldsättning”).

I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Resurs med anled
ning av ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm samt det i samband därmed lämnade 
Erbjudandet.

Helsingborg den 17 april 2016
Resurs Holding AB (publ)

Styrelsen

St Helier, Jersey den 17 april 2016 
Cidron Semper Ltd

Göteborg den 17 april 2016
Waldakt AB

Helsingborg den 17 april 2016
RSF Invest AB

 

Inbjudan till förvärv av 
aktier i  Resurs

1) Av dessa aktier kommer Cidron Semper Ltd. att erbjuda högst 26 959 674 aktier, Waldakt AB högst 22 057 915 aktier och RSF Invest AB 10 982 411 aktier. 
2) Se ”Huvudägare och Säljande Aktieägare–Ägarstruktur” för vidare information.
3) Av dessa aktier kommer Cidron Semper Ltd. att erbjuda högst 8 140 000 aktier och Waldakt AB högst 6 660 000 aktier.
4) Av dessa aktier kommer Cidron Semper Ltd. att sälja högst 6 171 000 aktier och Waldakt AB högst 5 049 000 aktier.
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Resurs är en marknadsledande leverantör inom Retail Finance, det vill säga retail finance-lösningar för detaljhan-
deln, privatlån och nischade försäkringsprodukter i Norden. Per den 31 december 2015 erbjöd Resurs betallös-
ningar och privatlån till cirka 1,2 miljoner kunder (inklusive cirka 50 000 kunder i Norge till följd av yA-Bank-förvär-
vet) med saldo/skuld i Sverige, Norge, Danmark och Finland och hade en  låne portfölj om 18,2 miljarder SEK 
(inklusive en låneportfölj om 3,5 miljarder SEK som förvärvades genom yA Bank-förvärvet). Resurs har fler än 1 200 
retail finance-partners som bedriver verksamhet i cirka 35 000 butiker och bedriver verksamhet inom en rad olika 
sektorer, såsom mode, elektronik och möbler för många välkända varumärken. Per den 31 december 2015 hade 
Resurs över 2,4 miljoner enskilda aktiva retail finance-kunder. Därtill har Resurs en stark position inom nischade för-
säkringsprodukter i Norden. Resurs erbjuder även, i mindre omfattning, vissa av Bolagets försäkringsprodukter till 
konsumenter i Storbritannien samt vissa andra länder i Europa. Resurs har kontinuerligt expanderat sin verksamhet 
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 låneportfölj 
om 3,5 miljarder SEK). 

Varumärket Resurs har funnits sedan 1977 då Bengt Bengtsson tillsammans med andra grundade elektronikdetalj-
handelsbolaget Resurs Radio & TV. I mitten av 1980-talet etablerades Resurs Finans för att i butik kunna erbjuda 
finansiering av hemelektronik till kunder. Elektronikdetaljhandelsverksamheten såldes 1989 och Resurs fortsatte att 
utöka kundkreditportföljen under 1990-talet genom att utveckla bland annat affärsrelationer med ett antal butiks-
kedjor. År 1993 grundades dotterbolaget Solid som bland annat tillhandahåller produktförsäkringar och betal-
ningsskyddsförsäkringar. Under år 2001 beviljades Resurs banktillstånd av Finansinspektionen och Resurs Finance 
blev Resurs Bank. Under år 2012 förvärvade Nordic Capital 55 procent av aktierna i Resurs och blev gemensam 
huvudägare tillsammans med familjen Bengtsson, genom bolagen Waldir AB och Waldakt AB. Sedan dess har 
Resurs expanderat kontinuerligt både till storlek och sett till de geografiska områden inom vilka Bolaget bedriver 
verksamhet. Tillväxten har skett både genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Genom Förvärvet av Ellos 
Finans låneportfölj och förvärven av Dan-Aktiv, Finaref och yA Bank har Resurs breddat sin produktportfölj. För 
ytterligare information om Resurs historik, se ”Verksamhetsbeskrivning–Historisk utveckling”.

Nordic Capitals investeringsstrategi är att förvärva och stödja tillväxt i attraktiva bolag med utvecklingspotential. 
Investeringsstrategin innebär också en efterföljande avyttring av de förvärvade bolagen inom en viss tidsperiod. 
Familjen Bengtsson, som kontrollerar Waldakt AB, investerar i vissa företag och genomför nu en försäljning av 
delar av sitt innehav i Resurs. Styrelsen och Resurs koncernledning gör, tillsammans med Huvudägarna, bedöm-
ningen att det nu är en lämplig tidpunkt för en notering av Resurs. Oavsett detta kommer Huvudägarna att kvarstå 
som stora och engagerade aktieägare och, genom att endast avyttra en del av sina respektive innehav, ha möjlig-
het att delta i Bolagets framtida utveckling. Resurs har etablerat en stabil plattform och har fortsatt potential för 
betydande framtida tillväxt och förbättrade resultat under kommande år.

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Resurs tillgång till de svenska och 
internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och 
Resurs koncernledning anser, tillsammans med Huvudägarna, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är 
ett logiskt och viktigt steg i Resurs utveckling samt något som ytterligare kommer att öka kännedomen om Resurs 
och dess verksamhet.

Styrelsen för Resurs Holding AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga 
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstäm
mer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Helsingborg, den 17 april 2016

Resurs Holding AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Erbjudandet
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till 
institutionella investerare i Sverige och utomlands. 
Erbjudandet omfattar 60 000 000 befintliga aktier som 
erbjuds av Säljande Aktieägare. Erbjudandet är upp-
delat i två delar: 

 • Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige 
och utlandet, vilket innefattar privatpersoner och 
juridiska personer som anmäler sig för förvärv av 
fler än 14 000 aktier, och 

 • Erbjudandet till allmänheten i Sverige, vilket inne-
fattar privatpersoner och juridiska personer som 
anmäler sig för förvärv av högst 14 000 aktier. 

Prospektet finns tillgängligt på Resurs Holdings webb-
plats (www.resursholding.se) och Carnegies webbplats 
(www.carnegie.se).

Ökning av Erbjudandets omfattning
Huvudägarna förbehåller sig rätten att utöka Erbju-
dandet med ytterligare högst 14 800 000 befintliga 
aktier.

Övertilldelningsoption
Huvudägarna kommer att lämna en option till Mana-
gers, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 
dagar från första dag för handel i Bolagets aktier på 
Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 
11 220 000 aktier av Huvudägarna, motsvarande 15,0 
procent av det totala antalet aktier som omfattas av 
Erbjudandet, till ett pris motsvarande erbjudandepri-
set, för att täcka eventuell övertilldelning i samband 
med Erbjudandet.

Fördelning av aktier
Fördelning av aktier till respektive del i Erbjudandet 
kommer att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen 
kommer att beslutas av Säljande Aktieägare i samråd 
med Managers.

Anbudsförfarande
I syfte att uppnå en marknadsmässig prissättning på 
de aktier som omfattas av Erbjudandet kommer insti-
tutionella investerare ges möjlighet att delta i ett 
anbudsförfarande. Anbudsförfarandet pågår under 

perioden 19–28 april 2016. Inom ramen för detta för-
farande fastställs erbjudandepriset. 

Managers förbehåller sig rätten att förkorta eller för-
länga anmälningsperioden i det institutionella erbju-
dandet. Sådan förkortning eller förlängning av anmäl-
ningsperioden kommer offentliggöras av Bolaget 
genom pressmeddelande före anmälningsperiodens 
utgång. Se vidare under rubriken ”–Erbjudande till 
institutionella investerare”.

Erbjudandepris
Erbjudandepriset fastställs i ovan beskrivna anbudsför-
farande och förväntas fastställas inom intervallet 
50–60 SEK per aktie och förväntas offentliggöras 
omkring den 29 april 2016 genom pressmeddelande. 
Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att 
överstiga 60 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Prisin-
tervallet har fastställts av Säljande Aktieägare i samråd 
med Managers baserat på det bedömda investerings-
intresset från institutionella investerare.

Erbjudande till allmänheten i Sverige
Anmälan
Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier kan 
göras under perioden 19–27 april 2016 och ska avse 
lägst 200 aktier och högst 14 000 aktier, i jämna poster 
om 100 aktier. Anmälan är bindande. Managers förbe-
håller sig rätten att förkorta eller förlänga anmälnings-
perioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige. 
Meddelande om sådan eventuell förkortning eller för-
längning lämnas genom pressmeddelande före 
anmälningsperiodens utgång. 

Konton/depåer med specifika regler
Om du har en depå med specifika regler för värdepap-
perstransaktioner, exempelvis IPS-depå, ISK-depå 
(Investeringssparkonto), eller depå i kapitalförsäkring, 
ska du kontrollera med din förvaltare om och hur du 
kan förvärva dessa aktier genom Erbjudandet. 

Anmälan via Carnegie
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom Car-
negie måste ha en värdepappersdepå alternativt 
investeringssparkonto hos Carnegie.

Villkor och anvisningar

http://www.resursholding.se
http://www.resursholding.se
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För kunder med ett investeringssparkonto hos 
 Carnegie kommer Carnegie, om anmälan resulterar i 
tilldelning, att förvärva motsvarande antal aktier i 
Erbjudandet och vidareförsälja aktierna till kunden till 
det pris som gäller enligt Erbjudandet. Anmälan kan 
göras via kontakt med rådgivare på Carnegie. Om 
kund saknar rådgivare hos Carnegie hänvisas kunden 
att kontakta Privattjänsten. Anmälan till Carnegie kan 
göras under perioden 19–27 april 2016.

Anmälan via Nordnet
Personer som är depåkunder hos Nordnet kan anmäla 
sig för förvärv av aktier via Nordnets internettjänst. 
Anmälan hos Nordnet kan göras under perioden 
19–27 april 2016. För att inte förlora rätten till tilldel-
ning ska depåkunder hos Nordnet ha tillräckliga likvi-
da medel på depån under perioden från och med den 
27 april 2016 till och med den 3 maj 2016. Mer infor-
mation finns tillgänglig på www.nordnet.se.

Anmälan för anställda i Resurs 
Anställda i Resurs som önskar förvärva aktier ska följa 
särskilda instruktioner från Bolaget.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Säljande Aktie-
ägare i samråd med Managers varvid målet är att 
uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänhe-
ten för att möjliggöra en regelbunden och likvid han-
del med Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

Tilldelningen är inte beroende av när under anmäl-
ningsperioden anmälan inges.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att 
utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmä-
lan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma 
att ske genom slumpmässigt urval.

Tilldelning till anställda i Resurs kommer att avse aktier 
till ett värde av högst 30 000 SEK per anställd.

Anmälningar från vissa kunder i Carnegie kan komma 
att särskilt beaktas. Tilldelning kan även komma att ske 
till anställda i Carnegie, dock utan att dessa priorite-
ras. Tilldelningen sker i sådant fall i enlighet med 
Svenska Fondhandlareföreningens regler och Finans-
inspektionens föreskrifter.

Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske omkring den 29 april 2016. 
Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut 
till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som 
inte tilldelats aktier erhåller inte något meddelande.

Via Carnegie
För den som anmält sig via Carnegie beräknas besked 
om tilldelning kunna erhållas av kunds rådgivare alter-
nativt kundansvarig från och med kl. 09.00 den 29 
april 2016.

Via Nordnet
De som anmält sig via Nordnets internettjänst erhåller 
besked om tilldelning genom att tilldelat antal aktier 
bokas mot debitering av likvid på angiven depå, vilket 
beräknas ske omkring kl. 09.00 den 29 april 2016.

Betalning
Via Carnegie
Depåkunder och kunder med investeringssparkonto 
hos Carnegie beräknas ha sina tilldelade men ej betal-
da aktier tillgängliga på angiven värdepappersdepå 
eller investeringssparkonto den 29 april 2016. Likvida 
medel för betalning ska finnas disponibelt på angiven 
värdepappersdepå eller investeringssparkonto den 
3 maj 2016. 

Via Nordnet
För den som är depåkund hos Nordnet kommer likvid 
för tilldelade aktier dras från angivet konto senast på 
likviddagen den 3 maj 2016. Observera att likvida 
medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas dis-
ponibelt på depån från och med den 27 april 2016 till 
och med den 3 maj 2016.

Erbjudande till institutionella 
investerare
Anmälan
Institutionella investerare i Sverige och andra länder 
kommer att inbjudas att delta i ett särskilt anbudsförfa-
rande som äger rum under perioden 19–28 april 2016. 
Anmälningsperioden i Erbjudandet till institutionella 
investerare kan komma att förkortas eller förlängas, vil-
ket i sådant fall kommer att offentliggöras av Bolaget 
genom pressmeddelande senast den 28 april 2016. 
Intresseanmälningar ska lämnas till Managers enligt 
särskilda instruktioner.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Säljande Aktie-
ägare i samråd med Managers varvid målet är att 
Resurs får en god institutionell ägarbas. Avsikten är att 
intresseanmälningar, som i allt väsentligt bedöms vara 
likvärdiga, ska behandlas lika. Intresseanmälningar 
från institutionella investerare som bedöms kunna bli 
långsiktiga ägare i Bolaget kan komma att prioriteras. 
Tilldelningen kommer att beslutas helt diskretionärt 
och någon garanti för tilldelning lämnas inte. Ankar-
investerarna är dock garanterade tilldelning överens-
stämmande med deras respektive åtaganden.

Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske omkring den 29 april 2016. 
Institutionella investerare beräknas i särskild ordning 
erhålla besked om tilldelning omkring den 29 april 
2016 varefter avräkningsnota utsänds.
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Betalning
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant 
i enlighet med avräkningsnotan och mot leverans av 
aktier senast den 3 maj 2016.

Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte erläggs inom före-
skriven tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till 
annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtel-
se komma att understiga erbjudandepriset enligt 
Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhöll tilldel-
ning av dessa aktier komma att få svara för 
mellanskillnaden.

Registrering av tilldelade och betalda 
aktier
Registrering hos Euroclear av tilldelade och betalda 
aktier, för såväl institutionella investerare som för all-
mänheten i Sverige, beräknas ske med början den 
3 maj 2016, varefter Euroclear sänder ut en VP-avi som 
utvisar det antal aktier i Bolaget som registrerats på 
mottagarens VP-konto. Observera att de förvärvare 
tillhörande allmänheten som betalar tilldelade aktier i 
enlighet med instruktioner på avräkningsnota till angi-
vet bankgiro, dvs. inte har angivit debiteringskonto 
eller depå i Carnegie, kommer att få förvärvade aktier 
till anvisat VP-konto eller värdepappersdepå först när 
full betalning har mottagits av Carnegie. Detta kan 
beroende på var, hur och vid vilken tidpunkt på dagen 
betalning görs, komma att ta två till tre bankdagar från 
inbetalningstidpunkten. Avisering till aktieägare som 
angivit att aktierna ska levereras till en värdepappers-
depå sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Börsnotering
Styrelsen för Bolaget har ansökt om notering av Bola-
gets aktie på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms 
bolagskommitté har beslutat att uppta Bolagets aktie 
till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, 
däribland att spridningskravet för Bolagets aktie upp-
fylls senast på noteringsdagen. Handeln i Bolagets 
aktie beräknas påbörjas omkring den 29 april 2016. 
Detta innebär att handel kommer att påbörjas innan 
aktier överförts till förvärvarens VP-konto eller värde-
pappersdepå och i vissa fall innan avräkningsnota 
erhållits. Det innebär vidare att handel kommer att 
påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföljande 
uppfyllts. Handel i Bolagets aktie, som sker innan 
Erbjudandet blir ovillkorat, kommer att återgå om inte 
Erbjudandet fullföljs. 

Kortnamnet på Nasdaq Stockholm för Bolagets aktie 
är ”Resurs”.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan Managers komma att 
genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspri-
set på aktien på en nivå högre än den som i annat fall 
kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana sta-
biliseringstransaktioner kan komma att genomföras på 
Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat 
sätt, och kan komma att genomföras när som helst 
under perioden som börjar på första dagen för handel 
i aktien på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 
kalenderdagar därefter. Managers är dock inte skyldi-
ga att vidta stabiliseringsåtgärder och det finns inga 
garantier att stabilisering kommer att ske.

Stabiliseringsåtgärder, om påbörjade, kan när som 
helst avbrytas. Stabiliseringstransaktioner kommer inte 
att genomföras till högre pris än det försäljningspris 
som fastställs i Erbjudandet. Inom en vecka efter 
utgången av stabiliseringsperioden kommer Managers 
offentliggöra om stabiliseringsåtgärder vidtagits, de 
datum då stabiliseringsåtgärder i förekommande fall 
vidtagits, inklusive sista datum för sådana åtgärder, 
samt inom vilket prisintervall som stabiliseringstrans-
aktionerna genomfördes, för vart och ett av de datum 
då stabiliseringsåtgärder vidtogs.

Offentliggörande av utfallet i 
Erbjudandet
Det slutliga utfallet av Erbjudandet förväntas offentlig-
göras genom pressmeddelande omkring den 29 april 
2016. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgäng-
ligt på Resurs Holdings webbplats 
www.resursholding.se.

Rätt till utdelning
De erbjudna aktierna medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter att aktierna tagits upp till 
handel. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av 
bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear. 
Rätt till utdelning tillkommer den som på den av 
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var 
registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktie-
boken. Beträffande avdrag för svensk preliminärskatt, 
se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”. Se även 
”Utdelning och utdelningspolicy”.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Säljande Aktieägare, Bolaget och Managers avser att 
ingå ett avtal om placering av aktier i Resurs omkring 
den 28 april 2016 (”Placeringsavtalet”). Erbjudandet 
är villkorat av att intresset för Erbjudandet enligt 
Managers bedömning är tillräckligt stort för handel i 
aktien, att Placeringsavtalet ingås, att vissa villkor i 
avtalet uppfylls samt att Placeringsavtalet inte sägs 
upp. Placeringsavtalet föreskriver att Managers 
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åtaganden att förmedla köpare till eller, för det fall 
Managers misslyckas med detta, själva köpa de aktier 
som omfattas av Erbjudandet är villkorade bland annat 
av att inga händelser inträffar som har så väsentlig 
negativ inverkan på Bolaget att det är olämpligt att 
genomföra Erbjudandet samt vissa andra villkor. 
Managers kan säga upp Placeringsavtalet fram till lik-
viddagen, den 3 maj 2016, om några väsentligt nega-
tiva händelser inträffar, om de garantier som Bolaget 
givit Managers skulle visa sig brista eller om några av 
de övriga villkor som följer av Placeringsavtalet ej upp-
fylls. Om ovan angivna villkor ej uppfylls och om 
Managers säger upp Placeringsavtalet kan Erbjudan-
det avbrytas. I sådant fall kommer vare sig leverans av 
eller betalning för aktier genomföras under Erbjudan-
det. I enlighet med Placeringsavtalet kommer Bolaget 
att åta sig, med undantag för sedvanliga villkor, ersätta 
Managers för vissa krav under vissa villkor.

Viktig information rörande möjligheten 
att sälja tilldelade aktier
Institutionella investerare beräknas att omkring den 29 
april 2016 erhålla besked om tilldelning i särskild ord-
ning, varefter avräkningsnotor utsänds. Efter det att 
betalning för tilldelade aktier hanterats av Carnegie 
respektive Nordnet kommer betalda aktier att överfö-
ras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller 
VP-konto. Den tid som erfordras för överföring av 
betalning samt överföring av betalda aktier till förvär-
varna av aktier i Resurs kan medföra att dessa förvär-
vare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga 
på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän 
tidigast den 3 maj 2016. Handel i Resurs aktie på Nas-
daq Stockholm beräknas komma att påbörjas omkring 
den 29 april 2016. Det förhållandet att aktier kan 
komma att finnas tillgängliga på förvärvarens VP-konto 
eller värdepappersdepå först den 3 maj 2016 kan 
innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja 
dessa aktier över börsen från och med den dag då 

handeln i aktien påbörjats utan först när aktierna finns 
tillgängliga på VP-kontot eller på värdepappersdepån.

Information om behandling av 
personuppgifter
Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att 
lämna in personuppgifter till Carnegie. Personuppgif-
ter som lämnas till Carnegie kommer att behandlas i 
datasystem i den utsträckning som behövs för att till-
handahålla tjänster och administrera kundengage-
mang. Även personuppgifter som inhämtas från annan 
än den kund som personuppgifterna avser kan komma 
att behandlas. Det kan också förekomma att person-
uppgifter behandlas i datasystem hos företag eller 
organisationer med vilka Carnegie samarbetar. Infor-
mation om behandling av personuppgifter lämnas av 
Carnegies kontor, vilka också tar emot begäran om 
rättelse av personuppgifter. 

Övrigt
Att Carnegie är emissionsinstitut innebär inte i sig att 
Carnegie betraktar den som anmält sig i Erbjudandet 
som kund hos banken för placeringen. 

Carnegies mottagande och hantering av anmälnings-
sedlar leder inte till att det uppstår ett kundförhållan-
de mellan förvärvare i Erbjudandet och respektive 
bank. Ett kundförhållande kan dock uppstå i de fall 
respektive bank har lämnat råd till förvärvaren om pla-
ceringen eller annars har kontaktat förvärvaren indivi-
duellt angående placeringen. Följden av att Carnegie 
inte betraktar förvärvaren som kund för placeringen är 
att reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) 
om värdepappersmarknaden inte kommer att tilläm-
pas på placeringen. Detta innebär bland annat att var-
ken s.k. kundkategorisering eller s.k. passandebedöm-
ning kommer att ske beträffande placeringen. 
Förvärvaren ansvarar därmed själv för att denne har 
tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de 
risker som är förenade med placeringen.
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Viss information som återfinns i detta avsnitt har hämtats från externa källor, en marknadsrapport som Bolaget 
beställt av en ledande internationell extern konsultfirma under andra halvan av 2015 (”Marknadsrapporten”), all
mänt tillgängliga branschpublikationer eller rapporter. Viss information och estimat har förberetts av en ledande 
internationell extern konsultfirma till Resurs under augustiseptember 2015. Se ”Presentation av finansiell och 
annan information–Marknadsdata” för mer information. Branschpublikationer och rapporter anger i allmänhet att 
deras information kommer från källor som de anser är tillförlitliga, men riktigheten och fullständigheten av sådan 
information kan inte garanteras. Resurs anser att dessa marknadspublikationer, rapporter och prognoser är tillförlit
liga, men Bolaget har inte självständigt verifierat informationen och kan inte lämna någon garanti avseende riktig
heten eller fullständigheten av sådana uppgifter. Såvitt Bolaget känner till och kan förvissa sig om genom jämförel
se med annan information som offentliggjorts av sådana källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Beräkningar och framåtriktande informa
tion i detta avsnitt utgör inga garantier på framtida prestationer och faktiska händelser och omständigheter kan 
väsentligen avvika från nuvarande förväntningar. Ett antal faktorer kan orsaka eller bidra till sådana diskrepanser. 
Se, ”Viktig information–Framåtriktad information och riskfaktorer”, “Presentation av finansiell och annan informa
tion–Marknadsdata” och “Riskfaktorer”. Viss finansiell information och estimat i detta avsnitt, däribland markna
ders storlek och balanser, har konverterats från lokala valutor till svenska kronor enligt följande, vid slutet av år 
2014 gällande, växelkurser (SEK/NOK: 0,9523, SEK/DKK: 0,7842 och SEK/EUR: 0,1053).

Översikt av den nordiska lånemarknaden
Den nordiska lånemarknaden kan delas upp i olika kategorier utifrån typ av lån. De fyra huvudkategorierna är 
offentlig upplåning, bolån, krediter och övriga lån (inklusive bland annat rammelån i Norge och HELOCs i Dan-
mark). År 2014 omfattade den totala nordiska lånemarknaden en utestående skuld om cirka 15 200 miljarder SEK. 
Figuren nedan visar en illustration över den totala utestående skulden i Norden uppdelad i underkategorier:

TOTAL NORDISK UTLÅNING
(15 196 miljarder SEK)

Offentlig upplåning
(5 454 miljarder SEK)

(36 %)

Bolån
(7 696 miljarder SEK)

(51 %)

Privatlån
(241 miljarder 

SEK)

Kreditkort
(141 miljarder 

SEK)

Retail finance
(59 miljarder 

SEK)

Leasing, säkerställda 
lån och kontokrediter
(493 miljarder SEK)

Övriga lån
(1 113 miljarder SEK)

(7 %)

Krediter
(933 miljarder SEK)

(6 %)

Källa: Marknadsrapporten

Marknadsöversikt

Konsumentkreditmarknaden
440 miljarder SEK
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Den totala utestående kreditstocken 2014 uppskattas 
till 933 miljarder SEK enligt Marknadsrapporten, vilket 
motsvarar cirka sex procent av total nordisk utlåning. 
Krediter kan i sin tur delas upp i följande 
underkategorier: 

 • Privatlån: Ett icke-säkerställt lån av ett fast belopp 
som vanligen är inom storleksintervallet 10 000 till 
500 000 SEK och normalt återbetalas inom fem år. 
Privatlån används vanligtvis för att finansiera större 
inköp, utöka befintliga lån, konsolidera mindre icke-
säkerställda lån eller för att finansiera allmän 
konsumtion.

 • Kreditkort: Betal- och kreditkort som används för 
att senarelägga betalningar. Kreditkortsmarknaden 
är mest relevant när kunden delbetalar kreditkorts-
fakturan. Den totala kreditkortsskulden inkluderar 
både räntebärande och icke räntebärande skuld. 

 • Retail Finance: En finansieringslösning i butik 
(fysisk butik eller e-handel) som vanligtvis används 
för större inköp. När kunden väljer retail finance-lös-
ningen för att finansiera ett köp betalar retail finan-
ce-leverantören direkt till butiken och kunden del-
betalar till retail finance-leverantören. Enligt en 
ledande internationell extern konsultfirma sker del-
betalningarna vanligtvis under en period om upp till 
36 månader. 

 • Leasing: Leasingkontrakt som balansförs som skuld, 
exempelvis finansiella leasingkontrakt.

 • Säkerställda lån: Lån med underliggande säkerhet, 
exempelvis bil- och båtlån.

 • Kontokrediter: Checkräkningskrediter eller bevilja-
de kontokrediter.

De underkategorier till nordiska konsumentkredit-
marknaden inom vilka Resurs är aktivt är kreditkort 
(Credit Cards), Retail Finance och privatlån (Consumer 
Loans). Med ”konsumentkreditmarknaden” eller ”kon-
sumentkrediter” avses i detta prospekt underkatego-
rierna Credit Cards, Retail Finance och Consumer 
Loans. 

Resurs geografier utgörs av Sverige, Norge, Danmark 
och Finland, vilka vid utgången av 2014 stod för 40 
procent, 25 procent, 22 procent respektive 13 procent 
av den relevanta marknaden enligt 
Marknadsrapporten.

Kundnytta från retail finance, privatlån 
och kreditkort
Kreditprodukter såsom retail finance, privatlån och 
kreditkort erbjuder kunder olika typer av finansierings-
lösningar för att överbrygga obalanser mellan inkom-
ster och utgifter över tid.

Retail finance och kreditkort används vanligtvis som 
finansieringskälla under kortare perioder då kostna-
derna överstiger intäkterna, dvs. mellan vissa månader 
eller perioder på året, eller för att delbetala större 
kostnader över en viss tid. Genom att använda retail 

finance kan en person som exempelvis behöver köpa 
ett nytt kylskåp eller andra vitvaror dela upp kostna-
den över flera månader istället för att betala hela 
beloppet vid köptillfället. 

Privatlån används vanligtvis för att överbrygga obalan-
ser mellan inkomster och utgifter över en längre 
tidsperiod. 

Marknadskaraktäristika
Stabilt makroekonomiskt klimat
De länder i vilka Resurs är verksamt har i stor utsträck-
ning gynnats av ett generellt sett stabilt makroekono-
miskt klimat. De nordiska länderna befann sig i recessi-
on under 2009, men har återhämtat sig sedan dess. 
Sverige och Norge har genomgått en positiv makro-
ekonomisk utveckling sedan finanskrisen. Danmark 
och Finland föll åter in i recession under 2012 och 
2013, men återhämtar sig för närvarande. Sverige, 
Norge, Danmark och Finland förväntas enligt en 
ledande internationell extern konsultfirma påvisa en 
årlig nominell BNP-tillväxt om 3,9 procent, 4,0 pro-
cent, 2,5 procent respektive 3,3 procent från 2014 till 
2018, jämfört med Euroområdet som förväntas upp-
visa en BNP-tillväxt om 2,4 procent under samma pe-
riod. Den gynnsamma makroekonomiska prognosen 
förväntas stödja en stabil tillväxt i butiksförsäljning, vil-
ket i sin tur stödjer tillväxten i utestående balans av 
konsumentkrediter. Se ”–Marknadsutsikter, drivkrafter 
och trender” nedan. 

Stabila offentliga finanser och omfattande 
välfärdssystem
De nordiska länderna kännetecknas av stabila offentli-
ga finanser och låga nivåer av statlig skuldsättning. 
Under 2014 hade Sverige, Norge, Danmark och Fin-
land en statsskuld i förhållande till BNP om 44 pro-
cent, 38 procent, 45 procent respektive 59 procent, att 
jämföra med Euroområdet, där genomsnittet var 94 
procent. Statsskulden för Sverige, Norge, Danmark 
och Finland förväntas fortsatt vara låg med en prog-
nostiserad statsskuld i förhållande till BNP under 2018 
om 40 procent, 61 procent, 52 procent respektive 60 
procent, att jämföra med Euroområdet, där genom-
snittet förväntas vara 92 procent. 

Budgetbalansen i förhållande till BNP var under 2014 
–2 procent, 9 procent, 1 procent respektive –3 procent 
för Sverige, Norge, Danmark respektive Finland, att 
jämföra med Euroområdet där genomsnittet var –2 
procent. Norges starka budgetbalans är primärt driven 
av olja och gas. Budgetbalanserna förväntas fortsatt 
vara starka för samtliga länder, åtminstone till 2018. 
Sverige, Norge och Danmark har, per dagen för detta 
prospekt, högsta möjliga kreditbetyg, AAA, med ”sta-
bila” utsikter, enligt Standard & Poor’s. Finland har kre-
ditbetyget AA+, med ”negativa” utsikter. Ovanståen-
de faktorer förväntas möjliggöra för staten att öka de 
offentliga utgifterna, om den makroekonomiska 
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omgivningen kräver ytterligare stimulans. Därutöver 
har dessa länder omfattande sociala välfärdssystem, 
med hög arbetslöshetsersättning och socialt stöd från 
staten, vilket hjälper låntagare att fortsätta betala rän-
tor och amorteringar på befintliga skulder även när 
det sker förändringar i deras sociala och ekonomiska 
situation.

Stark benägenhet att återbetala skulder
Det finns en stark kulturell benägenhet att återbetala 
sina skulder bland allmänheten i Norden. Även om 
individuella förhållanden och återbetalningspraxis 
varierar mycket kan den utsträckning i vilken individer 
börjar amortera kort tid efter att lånet beviljats, göra 
att lånen blir en mindre börda för låntagarna om deras 
sociala situation skulle förändras och deras förmåga 
att betala av lånet försämras. Benägenheten att åter-
betala lån, i kombination med stabila ekonomier, har 
lett till en låg andel förfallna lån. Exempelvis hade 
banker i Sverige och Norge ett förhållande mellan för-
fallna lån och total utestående lånebalans om 0,6 pro-
cent respektive 1,3 procent under 2014, vilket kan 
jämföras med Euroområdets motsvarande genomsnitt 
om 8,3 procent. Benägenheten att återbetala skulder 
anses vara något svagare i Danmark jämfört med övri-
ga nordiska länder, vilket tillsammans med en svagare 
kreditinfrastuktur har lett till en högre relation mellan 
förfallna lån och total utestående lånebalans om 4,5 
procent för Danmark under 2014. (Källa: 
Världsbanken)

God tillgång till personuppgifter och data
Bolag verksamma i de nordiska länderna drar generellt 
sett nytta av god tillgång till allmänt tillgänglig infor-
mation avseende personuppgifter och personliga för-
hållanden, både i fråga om omfattning och relevans av 
sådana uppgifter. Även om detaljnivån i kreditinforma-
tionen varierar mellan länderna använder alla person-
nummersystem vilket gör att befolkningen har offent-
ligt tillgängliga personliga identitetsnummer. Dessa 
personliga identitetsnummer utfärdas av respektive 
lands skattemyndighet och används ofta av exempel-
vis myndigheter, skolor, banker och försäkringsbolag. 
Dessa system underlättar enkel tillgång till utförliga 
offentliga uppgifter om potentiella låntagare, däri-
bland inkomst, civilstånd, kredithistorik och informa-
tion om förfallna fordringar. 

Det finns leverantörer som erbjuder kreditinformation 
med hög relevans om individer i Sverige och Norge, 
och till lägre grad i Finland. I Danmark är tillgången på 
extern kreditinformation begränsad. Den generellt 
sett goda tillgången till information tillåter banker att 
anpassa urvalet av målkunder samt modellera kredit-
risker, vilket kan underlätta optimering och hantering 
av kreditförluster. Tillgången till information från kre-
ditupplysningsföretag förenklar dessutom ansöknings-
processen genom att ta bort flera steg av manuell 
inmatning och verifiering. 

Effektiva system för inkasso genom rättsliga 
åtgärder
De nordiska länderna har effektiva system för inkasso 
genom rättsliga åtgärder, vilket kan förenkla inkasso-
processen och inverka positivt på indrivningsnivån när 
lånen förfaller utan att ha återbetalats. Den huvudsak-
liga rättsliga åtgärden vid inkasso är utmätning av lön, 
vilket sköts av myndigheter och är tillgängligt i Sveri-
ge, Norge och Finland.

Utmätning av egendom kan göras i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. I Sverige, Norge och Danmark 
är preskriptionstiden för fordringar tio år. Denna kan 
förnyas genom att gäldenären erkänner skulden (van-
ligtvis via en betalning), genom att fordringsägaren 
riktar ett skriftligt krav om skulden eller genom vidta-
gande av rättsliga åtgärder. I Finland är den absoluta 
preskriptionstiden för indrivning av fordringar 15 år 
från det första indrivningsförsöket. 

Bolag med vissa marknadskaraktäristika drar 
nytta av konsumentkreditmarknaden
Bolag med vissa marknadskaraktäristika i de nor diska 
länder inom vilka Resurs är aktivt drar nytta av konsu-
mentkreditmarknaden, vilket gör det svårt och kost-
samt för nya företag att inträda på marknaden i dessa 
länder. Dessa karaktäristika utgörs av bland annat: 

Starka relationer med retail finance-partners
Starka och nära relationer med retail finance-partners 
är grundläggande för att bli framgångsrik inom retail 
finance-verksamhet och förmågan att odla och utveck-
la sådana relationer är en betydande inträdesbarriär 
för nya företag på marknaden. Retail finance-partners 
är vanligtvis tveksamma till att byta retail finance-leve-
rantör, då detta kan kräva nyutbildning av försäljnings-
personal samt omfattande krav på IT-integration. 
Dessutom är butiker obenägna att riskera att förlora 
försäljning till följd av att nya leverantörer har annor-
lunda kreditgivningsprocesser. Även i fall där butiker 
inte har exklusiva avtal med retail finance-leverantörer 
finns det en skepsis mot nya och oprövade 
leverantörer. 

Stordriftsfördelar
Konsumentkreditmarknaden kännetecknas av avsevär-
da stordriftsfördelar. De strikta och komplicerade reg-
lerna och föreskrifterna för banker och kreditinstitut 
kräver att aktörer inrättar robusta funktioner och sys-
tem för legala frågor, regelefterlevnad och finansiell 
uppföljning, vilket kräver betydande investeringar och 
institutionellt kunnande. När sådana funktioner har 
inrättats kan de normalt hantera stora interna databa-
ser och lånevolymer, vilket skapar avsevärda stordrifts-
fördelar och operativ hävstångseffekt för stora 
långivare. 
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Tillgång till egengenererad kreditscoringinformation från 
interna databaser 
Förmågan att korrekt bedöma lånesökandes kreditvär-
dighet kräver avancerade och beprövade scoringmo-
deller, vilka i sin tur är beroende av tillgången på 
omfattande historisk information om lånens utveck-
ling. Utveckling av starka och förutsägbara scoringmo-
deller kräver mycket tid och erfarenhet av utlåning, 
och fungerar därför som en inträdesbarriär för poten-
tiella nya aktörer. Risken att fatta felaktiga kreditbeslut 
är högre när en aktör etablerar sig i ett nytt land eller 
region utan tidigare erfarenhet eller historiska resultat 
att utgå ifrån. 

Tillgång till tillräcklig långsiktig finansiering
Nya aktörer på konsumentkreditmarknaden måste 
säkra tillgång till långsiktig finansiering för sin verk-
samhet och utlåning innan några låneansökningar kan 
godkännas. Nya aktörer har som regel begränsad till-
gång till finansiering på grund av deras begränsade 
historik i fråga om kreditbedömning, finansiell stabili-
tet och efterlevnad av kapitaltäckningskrav. Följaktli-
gen kräver nyetablering betydande kapitaltillskott, vil-
ket leder till låg avkastning på eget kapital fram till 
dess att lånefinansiering erhålls. Därutöver har inlå-
ning blivit mer begränsad till följd av högre krav för att 
erhålla nödvändiga tillstånd, särskilt i Sverige. 

Marknadens storlek och historisk utveckling
Marknadsstorlek
Nedanstående tabell visar total utestående balans för 
privatlån, retail finance och kreditkort i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland år 2014:

Miljarder SEK Sverige Norge Danmark Finland Totalt
Privatlån 99 52 69 21 241
Retail finance 29 15 8 7 59
Kreditkort 47 45 19 31 1) 141
Totalt 175 112 96 58 440

Källa: Marknadsrapporten
1) Den utestående kreditkortsskulden i Finland är hög eftersom den innehåller kombokort (debit- och kreditkort kombinerat i ett kort).

Den största av dessa underkategorier är privatlån med 
en utestående balans om 241 miljarder SEK under 
2014, följt av kreditkort och retail finance med en ute-
stående balans om 141 miljarder SEK respektive 59 
miljarder SEK. Den största av de relevanta geografier-
na är Sverige med en utestående balans om 175 

miljarder SEK under 2014, följt av Norge, Danmark 
och Finland med utestående balanser om 112 miljar-
der SEK, 96 miljarder SEK respektive 58 miljarder SEK. 
Resurs marknadsandel uppskattas till 6 procent i Sveri-
ge, 4 procent i Norge (inklusive yA Bank), 2 procent i 
Danmark och 4 procent i Finland. 

Historisk utveckling

2010 2011 2012 2013 2014
CAGR  

(2010–2014)
Miljarder SEK %

Sverige 149 159 163 170 175 4,1
Norge 86 92 97 104 112 6,7
Danmark n/a n/a n/a 97 96 –1,41)

Finland 55 56 58 56 58 1,6
Totalt n/a n/a n/a 427 440 n/a
Källa: Marknadsrapporten
1) Avser tillväxt 2013–2014 då tidigare år inte är jämförbara på grund av förändringar av rapporteringsmetod i Danmark.

Enligt en ledande internationell extern konsultfirma 
har den utestående balansen på Resurs geografier 
vuxit stadigt. Mellan 2010 och 2014 hade Norge den 
kraftigaste tillväxten med en genomsnittlig årlig till-
växttakt (”CAGR”) om 6,7 procent, följt av Sverige, 
Finland och Danmark med CAGR om 4,1 procent, 1,6 

procent respektive –1,4 procent (enbart för perioden 
2013–2014) för samma period. Den starka historiska 
tillväxten för hela regionen, framförallt i Norge och 
Sverige, beror på stark tillväxt från de underliggande 
privat låne-, retail finance-, och 
kreditkortsmarknaderna.
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Marknadsutsikter, drivkrafter och trender
Marknadsutsikter 

2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
CAGR  

(2014–2019e)
Miljarder SEK %

Sverige 175 183 191 200 209 218 4,6
Norge 112 118 124 131 138 145 5,5
Danmark 96 100 104 109 114 119 4,4
Finland 58 60 62 63 65 67 2,7
Totalt 440 460 481 502 525 549 4,5
Källa: Marknadsrapporten

Enligt en ledande internationell extern konsultfirma 
förväntas stabil tillväxt i utestående balanser i samtliga 
dessa länder mellan 2014 och 2019. Enligt samma 
konsultfirma förväntas utestående balans i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland växa med en CAGR om 
4,6 procent, 5,5 procent, 4,4 procent respektive 2,7 
procent mellan åren 2014 och 2019. 

Drivkrafter på konsumentkreditmarknaden
En viktig drivkraft på konsumentkreditmarknaden är 
ekonomin i sin helhet. Ekonomisk tillväxt och låg 

arbetslöshet driver vanligtvis konsumenters optimism 
och butikskonsumtion vilket leder till högre efterfrågan 
på konsumentkrediter. Tabellen nedan visar en ledan-
de internationell extern konsultfirmas uppskattning av 
utvecklingen vad gäller BNP, butiksförsäljning, pen-
ningmarknadsränteutveckling och arbetslöshet för var 
och en av de nordiska länderna samt Europeiska unio-
nens genomsnitt.

% Sverige Norge Danmark Finland EU
Nominell BNP CAGR (2014–2018e) 3,9 4,0 2,5 3,3 2,4 1)

Butiksförsäljning CAGR (2014–2018e) 2,9 2,8 1,9 2,3 1,8 2)

Penningsmarknadsräntor (genomsnitt 2014–2018e) 0,9 1,6 0,3 0,6 0,6 3)

Arbetslöshet (genomsnitt 2014–2018e) 7,2 4,2 4,5 8,8 10,5 1)

Källa: Marknadsrapporten
1)  Euroområdet.
2)  Belgien, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.
3)  3 månader EURIBOR.

Nominell BNP i Sverige, Norge, Danmark och Finland 
förväntas av en ledande internationell extern konsult-
firma växa med en CAGR om 3,9 procent, 4,0 procent, 
2,5 procent respektive 3,3 procent mellan åren 2014 
och 2018, jämfört med Euroområdet som förväntas ha 
en CAGR om 2,4 procent under samma period. Butiks-
försäljning i Sverige, Norge, Danmark och Finland för-
väntas växa med en CAGR om 2,9 procent, 2,8 pro-
cent, 1,9 procent respektive 2,3 procent mellan åren 
2014 och 2018, jämfört med Västeuropa som förvän-
tas växa med en CAGR om 1,8 procent under samma 
period. Västeuropa definieras i detta avsnitt som Bel-
gien, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbri-
tannien. Den genomsnittliga penningmarknadsräntan i 
Sverige (3 månader STIBOR), Norge (3 månader 
NIBOR), Danmark (3 månader internbankränta) och 
Finland (3 månader EURIBOR) under perioden 2014 
till 2018 förväntas av en ledande internationell extern 
konsultfirma i genomsnitt ligga kring 0,9 procent, 1,6 
procent, 0,3 procent respektive 0,6 procent, att jämfö-
ra med prognosen för Euroområdet om 0,6 procent. 
Arbetslösheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland 
förväntas av en ledande internationell extern 

konsultfirma i genomsnitt ligga kring 7,2 procent, 4,2 
procent, 4,5 procent respektive 8,8 procent under pe-
rioden 2014 till 2018, att jämföra med prognosen för 
Euroområdet med ett genomsnitt om 10,5 procent. 

Trender inom konsumentkreditmarknaden
Utöver det makroekonomiska klimatet, finns det flera 
andra viktiga trender som påverkar tillväxten i länder-
na som är relevanta för Resurs. Dessa trender förvän-
tas av en ledande internationell extern konsultfirma ha 
en inverkan på marknaden även framöver. 

Ökad social acceptans för konsumentkrediter
Konsumentkrediter har enligt Marknadsrapporten 
snabbt blivit ett socialt accepterat sätt att finansiera 
inköp av hemelektronik, vitvaror, familjesemestrar och 
liknande, vilket har medfört tillväxt på marknaderna för 
retail finance, kreditkort och privatlån. Denna trend 
förväntas fortsätta och konsumentskrediter förväntas 
bli vanligare och än mer socialt accepterade. 

Regulatoriska förändringar såsom ”bolånetak” påverkar 
marknaden
Finansiella institutioner är starkt reglerade och regula-
toriska förändringar har stor effekt på marknaderna för 



 59

Marknadsöversikt

retail finance, kreditkort och privatlån. Två exempel på 
sådana regulatoriska förändringar som påverkat 
Resurs är Basel III-regelverket, utvecklat som ett resul-
tat av finanskrisen 2007–2010, vilket ökat kraven på 
riskhantering för finansiella institutioner inom retail 
finance-, kreditkorts- och privatlånemarknaderna, men 
också i andra delar av banksektorn. Utöver detta intro-
ducerade de svenska och norska finansiella tillsyns-
myndigheterna ett bolånetak år 2010 respektive 2011, 
vilket begränsade bolånens storlek till 85 procent av 
tillgångsvärdet på lån som upptagits efter dessa 
datum. Detta tak tvingar dem som saknar hela eller 
delar av kontantinsatsen att låna hos andra institut än 
bolåneinstituten. 

Utveckling av banktjänster online
Till följd av den ökade pristransparensen, tillgänglig-
heten och den snabba informationsspridning som 
möjliggjorts av internet har ett brett utbud av nya 
affärsmodeller uppkommit och ett flertal icke-traditio-
nella bankaktörer har etablerat sig på marknaden. 
Exempel på icke-traditionella bankaktörer är kreditgi-
vare, onlinebaserade handelsplattformar, onlinebase-
rade betallösningar och låneförmedlare. Den fortsatta 
tillväxten av internet- och smartphone-användande 

förväntas bidra till tillväxt på marknaden. Etablering av 
nya aktörer ökar vanligtvis konkurrensen inom den 
existerande marknaden, men bidrar även till mark-
nadsexpansion genom att aktörer erbjuder nya tjäns-
ter och produkter inom nischade marknadssegment 
som tidigare haft dåligt utbud. 

Växande marknad för låneförmedlare
Låneförmedlare (dvs. aktörer som, främst via internet, 
erbjuder kunden möjlighet att jämföra lånetjänster 
från flera långivare) är en viktig ny aktör i de länder där 
Resurs bedriver verksamhet. Introduktionen av låne-
förmedlare, såsom Lendo och Freedom Finance i Nor-
den, har ökat medvetenheten om, och acceptansen 
för, privatlån, vilket bidragit till den positiva utveck-
lingen på marknaden. Den ökade transparensen som 
erbjuds av låneförmedlare har dock också ökat 
konkurrensen.

Retail finance
Marknadsstorlek
Nedanstående tabell visar total utestående balans för 
retail finance i Sverige, Norge, Danmark och Finland år 
2014:

Miljarder SEK Sverige Norge Danmark Finland Totalt
Retail finance 29 15 8 7 59
Källa: Marknadsrapporten

Det största landet för retail finance är Sverige med en 
utestående balans om 29 miljarder SEK under 2014, 
följt av Norge, Danmark och Finland med utestående 

balanser om 15 miljarder SEK, 8 miljarder SEK respek-
tive 7 miljarder SEK.

Historisk utveckling

2010 2011 2012 2013 2014
CAGR  

(2010–2014)
Miljarder SEK %

Sverige n/a n/a n/a 28 29 4–6 1)

Norge 12 12 13 15 15 6,6 2)

Danmark n/a n/a n/a 8 8 –3,13)

Finland n/a n/a n/a 7 7 ~1 1)

Totalt n/a n/a n/a 57 59 n/a
Källa: Marknadsrapporten
1)  Historiska siffror inte tillgängliga – tillväxttakt uppskattad, i förhållande till den totala marknaden, av en ledande internationell extern konsultfirma genom intervjuer och triangu-

lering.
2)  Historisk utveckling uppskattad av en ledande internationell extern konsultfirma genom intervjuer och triangulering.
3)  Avser tillväxt 2013–2014 då tidigare år inte är jämförbara på grund av förändringar av rapporteringsmetod i Danmark.  

Den totala utestående balansen för retail finance har 
vuxit stadigt mellan 2010 och 2014 och den kraftigaste 
tillväxten har skett i Norge med en CAGR om 6,6 pro-
cent, följt av Sverige, Finland och Danmark med en 

CAGR om 4–6 procent, cirka 1 procent respektive –3,1 
procent (enbart för perioden 2013–2014) för samma 
period.



60 

Marknadsöversikt

Marknadsutsikt

2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
CAGR (2014–

2019e)
Miljarder SEK %

Sverige 29 30 31 32 33 34 3,5
Norge 15 16 16 17 18 19 4,5
Danmark 8 8 8 8 8 9 2,5
Finland 7 7 7 8 8 8 1,5
Totalt 59 61 63 65 67 69 3,4
Källa: Marknadsrapporten

En ledande internationell extern konsultfirma pro-
gnosticerar stark tillväxt i utestående balanser inom 
nordisk retail finance med en förväntad CAGR om 3,4 
procent för 2014 till 2019. Enligt en ledande interna-
tionell extern konsultfirma förväntas den starkaste till-
växten under perioden ske i Norge med en CAGR om 
4,5 procent följt av Sverige, Danmark och Finland med 
CAGR om 3,5 procent, 2,5 procent respektive 1,5 
procent.

Konkurrensmiljö
En ledande internationell extern konsultfirma beskri-
ver det nordiska retail finance-segmentet som konsoli-
derat. Starka relationer med retail finance-partners är 
grundläggande för retail finance-verksamhet och det 
är också en av de viktigaste faktorerna för framgång 
för nya aktörer. Den vanligaste branschen inom vilken 
retail finance används är hemelektronik, följt av möbler 
och gör-det-själv-varuhus. Enligt en ledande interna-
tionell extern konsultfirma förväntas retail finance att 
möta konkurrens från privatlån och kreditkort då kon-
sumenter i ökande utsträckning lånar pengar innan 
köptillfället, antingen genom att ta upp privatlån eller 
genom att använda kreditkort för att fullfölja köpet, 
istället för att förlita sig på retail finance. 

E-handelssegmentet växer snabbt, men från låga nivå-
er, med en kreditpenetration om 5 till 15 procent av 
total konsumtion. Övergången från offline- till online-
försäljning förväntas ha en något negativ inverkan på 

retail finance-segmentet överlag, eftersom genom-
snittliga inköpsbelopp typiskt sett är lägre vid e-han-
delsförsäljning jämfört med försäljning i butiker. Dess-
utom är kreditpenetrationen typiskt sett lägre online 
eftersom det där är svårare att merförsälja retail finan-
ce-produkter då det exempelvis föreligger avsaknad 
av säljpersonal som proaktivt erbjuder kunder att välja 
en retail finance-lösning vid köptillfället. Därtill är kre-
ditkonverteringen typiskt sett lägre på grund av lägre 
genomsnittliga inköpsbelopp online jämfört med i 
butik.

Retail finance-aktörerna med högst marknadsandel i 
Sverige är Resurs, Handelsbanken Finans, Nordea 
Finans och Ikano med marknadsandelar om 10–15 
procent, 10–15 procent, 10–15 procent respektive 10 
procent. De största retail finance-aktörerna i Norge är 
DNB/Cresco, Santander, Resurs och Nordea Finans 
med marknadsandelar om 30 procent, 15 procent, 
10–15 procent respektive 5–10 procent. De största 
retail finance-aktörerna i Danmark är Resurs, Ekspres 
Bank, Nordea Finans och Ikano med marknadsandelar 
om 25 procent, 25 procent, 10 procent respektive 10 
procent. De största retail finance-aktörerna i Finland är 
Nordea, OP-Pohjola, Handelsbanken och Santander 
med marknadsandelar om 50 procent, 20 procent, 20 
procent respektive 5 procent. Resurs marknadsandel 
uppskattas till 2 procent av den adresserbara markna-
den i Finland. Utöver de traditionella retail finance-
aktörerna har en rad nya online-baserade aktörer 
såsom Klarna och Qliro gett sig in på detta segment.

Privatlån
Marknadsstorlek
Nedanstående tabell visar total utestående balans för 
privatlån i Sverige, Norge, Danmark och Finland år 
2014:

Miljarder SEK Sverige Norge Danmark Finland Totalt
Privatlån 99 52 69 21 241
Källa: Marknadsrapporten

Det största landet för privatlån är Sverige med en ute-
stående balans om 99 miljarder SEK under 2014, följt 
av Danmark, Norge och Finland med utestående 
balanser om 69 miljarder SEK, 52 miljarder SEK res-
pektive 21 miljarder SEK.
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Historisk utveckling

2010 2011 2012 2013 2014
CAGR  

(2010–2014)
Miljarder SEK %

Sverige n/a n/a n/a 96 99 4–6 1)

Norge 40 43 45 46 52 6,8 2)

Danmark n/a n/a n/a 71 69 –3,1 3)

Finland n/a n/a n/a 19 21 ~1 1)

Totalt n/a n/a n/a 233 241 n/a
Källa: Marknadsrapporten
1)  Historiska siffror inte tillgängliga – tillväxttakt uppskattad, i förhållande till den totala marknaden, av en ledande internationell extern konsultfirma genom intervjuer och triangu-

lering.
2)  Historisk utveckling uppskattad av en ledande internationell extern konsultfirma genom intervjuer och triangulering.
3)  Avser tillväxt 2013–2014 då tidigare år inte är jämförbara på grund av förändringar av rapporteringsmetod i Danmark.

Den totala utestående balansen för privatlån har vuxit 
stadigt mellan 2010 och 2014 och den kraftigaste till-
växten har skett i Norge med en CAGR om 6,8 pro-
cent, följt av Sverige, Finland och Danmark med 

CAGR om 4–6 procent, cirka 1 procent respektive –3,1 
procent (enbart för perioden 2013–2014) för samma 
period.

Marknadsutsikt

2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
CAGR  

(2014–2019e)
Miljarder SEK %

Sverige 99 105 111 118 125 132 6,0
Norge 52 56 59 63 67 71 6,5
Danmark 69 73 76 80 84 88 5,0
Finland 21 21 22 23 24 24 3,5
Totalt 241 254 269 284 300 317 5,6
Källa: Marknadsrapporten

En ledande internationell extern konsultfirma pro-
gnostiserar stark tillväxt i utestående balanser inom 
nordiska privatlån med en förväntad CAGR om 5,6 
procent för 2014 till 2019 för samtliga geografier till-
sammans. Den starkaste tillväxten under perioden för-
väntas enligt samma konsultfirma ske i Norge med en 
CAGR om 6,5 procent, följt av Sverige, Danmark och 
Finland med en CAGR om 6,0 procent, 5,0 procent 
samt 3,5 procent.

Konkurrensmiljö
I Sverige har de fyra storbankerna en prognostiserad 
marknadsandel mellan 40 och 50 procent, men denna 
beräknas minska framöver enligt en ledande interna-
tionell extern konsultfirma. Privatlåneaktörerna, utöver 
de fyra storbankerna, med högst marknadsandel i Sve-
rige är Santander, Marginalen, Ikano och Resurs, med 
marknadsandelar om 12–14 procent, 10–12 procent, 
9–10 procent respektive 6 procent. De största privatlå-
neaktörerna i Norge är DNB, Bank Norwegian, San-
tander och Resurs (inklusive yA Bank), med marknads-
andelar om 30 procent, 10–15 procent, 10–15 procent 
respektive 10 procent. I Danmark är de största privat-
låneaktörerna Nordea, Danske Bank, Santander och 
Ekspres Bank, med marknadsandelar om 15–20 pro-
cent, 15–20 procent, 10–15 procent respektive 5–10 
procent. Resurs marknadsandel uppskattas till 5–10 
procent. De största privatlåneaktörerna i Finland är 

OP-Pohjola, Nordea, Danske Bank och Santander med 
marknadsandelar om 35 procent, 35 procent, 10 pro-
cent respektive 8 procent. Resurs marknadsandel i Fin-
land uppskattas till 2 procent.

I samtliga länder förutom Danmark har låneförmedlare 
blivit en allt viktigare säljkanal. Utöver det har ett antal 
nya aktörer inom konsumentkrediter ökat konkurren-
sen på marknaden för privatlån. De mest väletablera-
de aktörerna, som exempelvis storbankerna, har gene-
rellt sett ett begränsat fokus på marknaden för 
icke-säkerställda lån, vilket har banat väg för nya aktö-
rer. Dessa är oftast mindre företag med ett specifikt 
fokus på privatlån. 
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Kreditkort

Marknadsstorlek
Nedanstående tabell visar total utestående balans för 
kreditkort i Sverige, Norge, Danmark och Finland år 
2014:

Miljarder SEK Sverige Norge Danmark Finland Totalt
Kreditkort 47 45 19 31 141
Källa: Marknadsrapporten

En ledande internationell extern konsultfirma uppskat-
tar att Sverige är det största landet för kreditkort med 
en utestående balans om 47 miljarder SEK, följt av 

Norge, Finland och Danmark med utestående balan-
ser om 45 miljarder SEK, 31 miljarder SEK  respektive 
19 miljarder SEK år 2014. 

Historisk utveckling

2010 2011 2012 2013 2014
CAGR  

(2010–2014)
Miljarder SEK %

Sverige 42 43 45 45 47 2,7
Norge 35 36 39 44 45 6,6 1)

Danmark n/a n/a n/a 18 19 6,62)

Finland3) 28 28 30 30 31 2,0
Totalt n/a n/a n/a 137 141 n/a
Källa: Marknadsrapporten
1)  Historisk utveckling uppskattad av en ledande internationell extern konsultfirma genom intervjuer och triangulering.
2)  Avser tillväxt 2013–2014 då tidigare år inte är jämförbara på grund av förändringar av rapporteringsmetod i Danmark.
3) Den utestående kreditkortsskulden i Finland är hög eftersom den innehåller kombokort (debit- och kreditkort kombinerat i ett kort).

Den utestående balansen för kreditkort har vuxit sta-
digt mellan 2010 och 2014 och den kraftigaste tillväx-
ten har skett i Danmark med en CAGR om 6,6 procent 

(enbart för perioden 2013–2014), följt av Norge, Sveri-
ge och Finland med CAGR om 6,6 procent, 2,7 pro-
cent respektive 2,0 procent för samma period. 

Marknadsutsikt

2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
CAGR  

(2014–2019e)
Miljarder SEK %

Sverige 47 48 49 50 51 52 2,0
Norge 45 47 49 51 53 56 4,5
Danmark 19 19 20 20 21 22 3,0
Finland1) 31 31 32 33 34 35 2,5
Totalt 141 145 149 154 159 163 3,1
Källa: Marknadsrapporten
1)  Den utestående kreditkortsskulden i Finland är hög eftersom den innehåller kombokort (debit- och kreditkort kombinerat i ett kort).

En ledande internationell extern konsultfirma pro-
gnostiserar stark tillväxt i utestående balanser för 
nordiska kreditkort med en förväntad CAGR om 3,1 
procent för 2014 till 2019 för samtliga geografier. 
Enligt en ledande internationell extern konsulfirma 
förväntas den starkaste tillväxten under perioden här-
röra från Norge med en CAGR om 4,5 procent, följt av 
Danmark, Finland och Sverige med CAGR om 3,0 pro-
cent, 2,5 procent respektive 2,0 procent.

Konkurrensmiljö
De ledande kreditkortsaktörerna i Norden är de tradi-
tionella bankerna vilka vanligtvis kontrollerar 50 till 80 
procent av marknaden i respektive land. Traditionella 

banker kan vanligtvis driva på sin kreditkortsförsäljning 
genom sina befintliga kundrelationer. MasterCard och 
Visa är de vanligaste kreditkortsnätverken och de kon-
trollerar vanligtvis 80 till 100 procent av marknaden i 
respektive land.

De största kreditkortsaktörerna i Sverige är SEB, 
Swedbank (genom joint venture med Barclays), Han-
delsbanken och Nordea med marknadsandelar om 14 
procent, 12 procent, 11 procent respektive 8 procent. 
De största kreditkortsaktörerna i Norge är DNB, SEB, 
Handelsbanken och EnterCard med marknadsandelar 
om 35 procent, 10 procent, 8 procent respektive 8 
procent. De största kreditskorsaktörerna i Danmark är 
Danske Bank, Nordea, Jyske Bank och Sydbank med 
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marknadsandelar om 32 procent, 26 procent, 16 pro-
cent respektive 11 procent. De största kreditkortsaktö-
rerna i Finland är Nordea, OP Group, Danske Bank 
och S-Bank med marknadsandelar om 35 procent, 30 
procent, 15 procent respektive 10 procent.

Översikt av den nordiska 
sakförsäkringsmarknaden 
Översikt
Sakförsäkringsmarknaden kan delas upp i flera delseg-
ment. De relevanta delsegmenten för Resurs är betal-
försäkringar, produktförsäkringar, reseförsäkringar och 
vägassistansförsäkringar. Storleken på dessa segment 
uppskattas till 14,4 miljarder SEK (baserat på total sak-
försäkringsmarknadspremie under 2014). 

Marknadsstorlek
Tabellen nedan anger de relevanta underkategorierna och geografierna:

Premier 2014 (Miljoner SEK) Sverige Norge Danmark Finland Totalt
Betalförsäkring 1 192 910 631 361 3 095
Vägassistansförsäkring 477 271 1 558 142 2 449
Reseförsäkring 715 3 150 1 190 703 5 758
Produktförsäkring 1 005 571 995 522 3 093
Totalt 3 389 4 903 4 374 1 728 14 394
Källa: Marknadsrapporten

Det största relevanta delsegmentet är reseförsäkringar 
med premier om 5 758 miljoner SEK under 2014, följt 
av betalförsäkringar, produktförsäkringar och vägassis-
tansförsäkringar med premier om 3 095 miljoner SEK, 
3 093 miljoner SEK respektive 2 449 miljoner SEK. Den 

största av de relevanta geografierna är Norge med 
premier om 4 903 miljoner SEK under 2014, följt av 
Danmark, Sverige och Finland med premier om 4 374 
miljoner SEK, 3 389 miljoner SEK respektive 1 728 mil-
joner SEK.

Historisk utveckling och utsikt
Premier Betalförsäkring Vägassistansförsäkring Reseförsäkring Produktförsäkring
CAGR (%) 2010–2014 2014–2017e 2010–2014 2014–2017e 2010–2014 2014–2017e 2010–2014 2014–2017e
Sverige 3,5 4,0 1,9 2,7 1,3 1,6 1,2 2,1
Norge n/a 4,9 4,2 4,5 10,6 0,6 4,1 3,7
Danmark 2,2 3,8 5,3 3,7 12,3 3,4 1,5 1,8
Finland1) 2,1 3,4 3,6 2,2 5,4 1,8 –1,3 0,0
Totalt n/a 4,1 4,4 3,5 8,8 1,5 1,4 2,0
Källa: Marknadsrapporten
1)  Den utestående kreditkortsskulden i Finland är hög eftersom den innehåller kombokort (debit- och kreditkort kombinerat i ett kort).

Den viktigaste drivkraften för betalförsäkringar är till-
växt i icke säkerställda lån. Betalförsäkringspremier har 
vuxit stadigt i Sverige, Danmark och Finland med 
CAGR om 3,5 procent, 2,2 procent respektive 2,1 pro-
cent för åren 2010 till 2014. Framöver förväntas denna 
underkategori växa med en CAGR om 4,1 procent 
mellan åren 2014 till 2017 för alla geografier tillsam-
mans. Den starkaste tillväxten under perioden förvän-
tas i Norge med en CAGR om 4,9 procent följt av Sve-
rige, Danmark och Finland med CAGR om 4,0 
procent, 3,8 procent respektive 3,4 procent. 

Den viktigaste drivkraften för vägassistansförsäkringar 
är tillväxten i antalet bilar i trafik. Vägassistansförsäk-
ringspremier har vuxit stadigt med en genomsnittlig 
CAGR om 4,4 procent för alla länderna tillsammans. 
Den starkaste tillväxten har skett i Danmark med en 
CAGR om 5,3 procent följt av Norge, Finland och Sve-
rige med CAGR om 4,2 procent, 3,6 procent respekti-
ve 1,9 procent för åren 2010 till 2014. Framöver för-
väntas denna underkategori växa med en CAGR om 

3,5 procent för 2014 till 2017 för alla geografier till-
sammans. Den starkaste tillväxten under perioden för-
väntas i Norge med en CAGR om 4,5 procent följt av 
Danmark, Sverige och Finland med CAGR om 3,7 pro-
cent, 2,7 procent respektive 2,2 procent.

Den viktigaste drivkraften för reseförsäkringar är till-
växten i reseförsäljning. Reseförsäkringspremier har 
vuxit starkt med en genomsnittlig CAGR om 8,8 pro-
cent för alla länderna tillsammans. Den starkaste till-
växten har skett i Danmark med en CAGR om 12,3 
procent följt av Norge, Finland och Sverige med 
CAGR om 10,6 procent, 5,4 procent respektive 1,3 
procent för åren 2010 till 2014. Framöver förväntas 
denna underkategori växa med en CAGR om 1,5 pro-
cent för åren 2014 till 2017 för alla geografier tillsam-
mans. Den starkaste tillväxten under perioden förvän-
tas i Danmark med en CAGR om 3,4 procent följt av 
Finland, Sverige och Norge med CAGR om 1,8 pro-
cent, 1,6 procent respektive 0,6 procent.
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Den viktigaste drivkraften för produktförsäkringar är 
tillväxten i butiksförsäljning. Produktförsäkringspremi-
er har vuxit stadigt i Sverige, Norge och Danmark med 
CAGR om 1,2 procent, 4,1 procent respektive 1,5 pro-
cent under åren 2010 till 2014. Premierna har minskat i 
Finland med en CAGR om –1,3 procent under åren 
2010 till 2014. Framöver förväntas denna underkate-
gori växa med en CAGR om 2,0 procent för åren 2014 
till 2017 för alla geografier tillsammans. Den starkaste 
tillväxten under perioden förväntas i Norge med en 
CAGR om 3,7 procent följt av Sverige, Danmark och 
Finland med CAGR om 2,1 procent, 1,8 procent res-
pektive 0,0 procent. 

Inlåning från allmänheten
I Sverige är all inlåning på upp till motsvarande 
100 000 EUR garanterade av den statliga 

insättningsgarantin. Alla tillståndspliktiga och reglera-
de finansiella institut i Sverige har möjlighet att ansluta 
sig till den statliga insättningsgarantin och erbjuda 
inlåningsprodukter som täcks av denna. Inlåning kan 
antingen göras till obundna konton (dvs. bankkonton 
avsett för löpande insättningar och uttag) eller ett 
bundet konto (dvs. där insättningarna är låsta under 
en viss tidsperiod och endast kan tas ut utan avgift 
efter den givna tidsperiodens utgång). I Norge är inlå-
ning upp till 2 miljoner NOK garanterade av den 
norska statliga insättningsgarantin (No. Bankenes 
Sikringsfond).

I Sverige har volymen av inlåning från allmänheten 
vuxit väsentligt under de senaste åren och har histo-
riskt varit stabil och motståndskraftigt mot 
konjunkturnedgångar. 

Nedanstående graf anger den utestående balansen av inlåning från allmänheten till mindre finansiella institut, defi-
nierade som Svenska monetära finansinstitut (MFI), exklusive fullservicebankerna Handelsbanken, Nordea, SEB 
och Swedbank för perioden 1 januari 2005 till 31 december 2015. 
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Insättningar i svenska monetära �nansiella institut (MFI), exklusive fullservicebankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank)

Källa: SCB

Volymen av inlåning från allmänheten i Sverige hos 
mindre finansiella institut har stadigt ökat och vuxit 
med en CAGR om cirka 12 procent mellan den 1 janu-
ari 2005 och den 31 december 2015. Per den 31 

december 2015 var volymen av inlåning från allmän-
heten hos mindre finansiella institut 545 miljarder SEK.

Volymen av inlåning från allmänheten i Norge har 
under senare år vuxit stabilt. 

Nedanstående graf anger den utestående volymen av inlåning från allmänheten till mindre finansiella institut, defi-
nierade som kommersiella banker och sparbanker exklusive fullservicebankerna Danske Bank, DNB, Handelsban-
ken, Nordea och SpareBank 1, för perioden 1 januari 2005 till 31 december 2014.
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Inlåning från allmänheten i norska kommersiella banker och sparbanker, exklusive fullservicebankerna (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea och 
SpareBank 1)

Källa: Finans Norge

Volymen av inlåning från allmänheten har ökat stadigt 
i Norge och har vuxit med en CAGR om cirka 7 pro-
cent under perioden 2005 till 2014. Per den 31 
december 2014 var volymen av inlåning från allmän-
heten hos mindre finansiella institut i Norge 592 miljar-
der SEK.
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Översikt
Resurs är en ledande leverantör av produkter inom 
betallösningar (bland annat retail finance och kredit-
kort), privatlån och vissa nischade försäkringsproduk-
ter i Norden. Per den 31 december 2015 hade Resurs 
Payment Solutions och Consumer Loans cirka 1,2 mil-
joner kunder (inklusive cirka 50 000 kunder i Norge till 
följd av yA Bank-förvärvet) med saldo/skuld i Norden 
och hade en låneportfölj om 18,2 miljarder SEK (inklu-
sive en låneportfölj om 3,5 miljarder SEK förvärvad 
genom yA Bank-förvärvet). Under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015 hade Resurs drygt 
19,9 miljarder SEK i nyutlåning. Resurs har kontinuer-
ligt expanderat sin verksamhet och Bolagets låneport-
följ har ökat från 9,3 miljarder SEK per den 31 decem-
ber 2013 till 18,2 miljarder SEK per den 31 december 
2015, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt-
takt om 40,2 procent (inklusive yA Banks låneportfölj 
om 3,5 miljarder SEK).

Från huvudkontoret i Helsingborg, Sverige, har Resurs 
utvecklat långsiktiga relationer med ett stort antal av 
de största företagen inom detaljhandeln i Norden. Per 
den 31 december 2015 erbjöd Resurs lösningar inom 
retail finance till fler än 1 200 retail finance-partners, 
med ett nätverk om cirka 35 000 butiker. Per den 31 
december 2015 hade Resurs mer än 2,4 miljoner 
enskilda aktiva retail finance-kunder, med en genom-
snittlig initial lånestorlek om cirka 1 550 SEK. Resurs 
bygger sin bas av retail finance-kunder och ökar sin 
försäljningspenetration genom partnerskap med onli-
ne-företag och detaljhandelskedjor. Ledningen anser 
att Bolagets möjlighet att utveckla sitt utbud baserat 
på en omni-kanal-strategi (i butik, online och mobilt) 
och att närma sig konsumenter genom en mängd olika 
retail-kanaler är en viktig konkurrensfördel som bidrar 
till att säkerställa en bred penetration av retail finance-
produkter. Därutöver täcker Resurs ett brett demogra-
fiskt utbud och samlar information om sina betallös-
nings- och privatlånekunder, bland annat vad gäller 
kreditanvändnings- och konsumtionsdata, betalnings-
mönster samt kredithistorik, i vad ledningen anser vara 
en av Nordens största interna databaser vilken inne-
håller denna typ av konsumentinformation.

Resurs affärsmodell bygger på att använda sig av retail 
finance-verksamheten och därigenom uppbyggda 
relationer med retail finance-partners och omfattande 
interna data- och branschkunskap, för att generera en 
stor och diversifierad grupp av potentiella 

kreditkorts- och privatlånekunder, och för att effektivt 
kunna tillhandahålla kreditkort och privatlån till sådana 
potentiella kunder. Resurs marknadsför sina kreditkort 
och privatlån till befintliga kunder primärt genom brev, 
telemarketing och tillsammans med fakturor, och till 
nya kunder genom masskommunikation, online-mark-
nadsföring och ett tillförlitligt nätverk av låne-
förmedlare. Resurs utnyttjar dessutom sin stora och 
diversifierade kundbas genom att erbjuda sina kunder 
ett antal nischade försäkringar, till exempel produkt-
försäkring för elektronik- och hushållsmaskiner, betal- 
samt reseförsäkring.

Följande graf illustrerar hur Resurs retail finance-verk-
samhet är drivande i dess affärsmodell samt i Bolagets 
strategi för försäljning till befintliga kunder. 

Retail Finance

Consumer 
loans

Credit 
cards

Insurance

Kredithistorik databas 
för cross-selling

Kredithistorik-
databas för 
cross-selling

Samarbetspartners  
för cross-selling av  
försäkringar

Resurs ledning anser att riskhantering är mest effektivt 
när den metod som används är anpassad till de speci-
fika egenskaperna både hos den produkt som erbjuds 
och hos den kund till vilken produkten erbjuds. Resurs 
riskbedömnings- och beslutsprocess baseras på, bero-
ende på produkt, ett automatiskt val bland ett stort 
antal mallar och modeller som används för att organi-
sera och filtrera information som sedan kontrolleras 
mot Resurs kredit- och lånepolicies för att generera ett 
slutligt lånebeslut. Dessutom, beroende på produkt-
typ och lånets storlek, använder Resurs information 
från sin interna databas och från andra informations-
källor för att tillämpa en riskbaserad prissättning, 
enligt vilken personlig information om den sökande 
kombineras med information från 
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kreditupplysningsföretag för att generera ett skräddar-
sytt slutligt kreditbeslut för varje sökande. 

Resurs produktutbud, lokala detaljhandelskunskap och 
geografiska närvaro har förbättrats genom ett flertal 
förvärv under den reviderade treårsperioden som pre-
senteras i prospektet. År 2013 genomförde Resurs 
Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj, vilket har inne-
burit ett tillskott av ett stort antal kunder till den inter-
na databasen och ett väsentligt breddat utbud inom 
retail finance. Förvärven av Finaref och Dan-Aktiv 
under 2014 bidrog till att Resurs stärkte sin geografis-
ka närvaro och ökade retail finance- och Consumer 
Loans-verksamheten i hela Norden, men särskilt i Fin-
land och Danmark. Den 26 oktober 2015 förvärvade 
Resurs yA Bank, en norsk bank  specialiserad på utlå-
ning till privatpersoner. Genom förvärvet övertog 
Resurs yA Banks privatlåneportfölj, inlåningsprodukter, 
retail finance-partners och nätverk av låneförmedlare i 
Norge, liksom dess kreditskortskunder och interna 
kunddatabas. Dessa förvärv har bidragit till att Resurs 
uppnått en verksamhet med geografisk spridning i 
hela Norden med 49,2 procent, 28,5 procent, 11,0 
procent respektive 11,3 procent av den utestående 
låneportföljen hänförligt till Sverige, Norge, Finland 
respektive Danmark per den 31 december 2015. 

Resurs finansieringsbas består av inlåning från allmän-
heten, eget kapital, värdepapperisering, MTN och 
banklån, vilket representerade 69 procent, 21 procent, 
6 procent, 3 procent respektive 1 procent, av Resurs 
finansieringsmix (baserat på bokfört värde) per den 31 
december 2015. Per den 31 december 2015, hade 
Resurs cirka 52 500 konsument- och företagskonton i 
Sverige och, till följd av yA Bank-förvärvet, cirka 
46 000 inlåningskonton i Norge. Resurs värdepapperi-
sering underlättas av tillgången till omfattande infor-
mation om bland annat kreditprestanda från den inter-
na databasen, samt av kreditprestandan i Resurs 
portfölj av privatlån. För att begränsa sitt beroende av 
någon enskild finansieringskälla strävar Resurs efter att 
ytterligare diversifiera sin finansieringsbas över tid. 

Styrkor och konkurrensfördelar
Resurs anser att dess verksamhet kännetecknas av föl-
jande styrkor och konkurrensfördelar:

Den största oberoende nordiska aktören inom 
retail finance 
Resurs etablerades av detaljhandlare för detaljhandla-
re. Delvis baserat på sin erfarenhet från detaljhandeln 
insåg Resurs grundare de fördelar som retail finance-
lösningar och flexibel betalning kan ha för att öka kun-
ders köpkraft och konsumtion, attrahera kunder till 
butiker samt stärka kundlojaliteten. Sedan lanseringen 
av Bolagets retail finance-lösning under 1980-talet har 
Resurs kontinuerligt förfinat sitt retail finance-erbju-
dande och blivit den största oberoende aktören inom 
retail finance i Norden. Per den 31 december 2015 

hade Resurs ett nätverk bestående av fler än 1 200 
retail finance-partners med cirka 35 000 butiker, en 
intern databas som innehåller cirka 4,9 miljoner unika 
kunder och en låneportfölj om 18,2 miljarder SEK 
(inklusive en låneportfölj om 3,5 miljarder SEK förvär-
vad genom yA bank-förvärvet). Genom förvärv och 
organisk expansion i Norden, liksom genom en utökad 
produktportfölj, har Resurs utökat sin interna databas 
från 0,5 miljoner unika kunder under 2001 till cirka 4,9 
miljoner unika kunder per den 31 december 2015. 
Resurs interna databas med svenska kunder, vilken per 
den 31 december 2015 innehöll cirka 3,0 miljoner kun-
der, är sett till antalet kunder jämförbar med de svens-
ka storbankernas databaser, som Swedbank, Nordea 
och SEB. Därtill är Resurs låneportfölj bland de största 
av de nordiska konsumentbankernas, en kategori som 
innefattar Bank Norwegian, Collector, ICA Banken, 
Ikano, Klarna, Marginalen Bank, Nordax Bank, Nord-
net, SevenDay, Svea Ekonomi och Volvo Finans.

Historiskt påvisad förmåga att växa genom 
produktinnovation, geografisk expansion och 
förvärv
 • Resurs har historiskt sett visat en stark tillväxt, drivet 

av en ökad bas av retail finance-partners, introduk-
tion av nya produkter, geografisk expansion och ett 
antal viktiga förvärv. Produktinnovation har en nyck-
elroll inom Resurs företagskultur och är en del av 
Bolagets arv. Exempelvis introducerade Resurs 
under 1980-talet konceptet ”räntefritt” inom retail 
finance-lösningar och Resurs var ett av de första 
bolagen i Sverige som utfärdade kreditkort med 
bonus- och lojalitetsprogram. Under 1993 komplet-
terade Resurs sitt retail finance-erbjudande med 
produktförsäkring genom etableringen av Solid. 
Därtill introducerade Resurs under 1995 sina privat-
låneprodukter och under 2003 expanderades pri-
vatlåneverksamheten. Under 2005 lanserade Resurs 
sina kreditkortsprodukter. Resurs helnordiska platt-
form påbörjades under 1998 då Resurs började 
erbjuda retail finance-lösningar till detaljhandlare i 
Danmark och fortsatte under 2002, allteftersom 
Bolaget expanderade, till Finland och Norge. I 
samtliga dessa regioner kunde Resurs expandera 
tillsammans med befintliga retail finance-partners, 
vilket bidrog till att minska kostnaderna och hantera 
riskerna förknippade med en geografisk expansion 
till nya marknader. 

 • Utöver Resurs historik av organisk expansion och 
produktinnovation, har Resurs genomfört ett antal 
förvärv. Tillsammans har dessa faktorer stärkt Bola-
gets nordiska plattform och utökat den interna 
databasen med fler än 2,4 miljoner kunder sedan 
2010, varav cirka 1,4 miljoner kunder är hänförliga 
till förvärv. Därtill har Resurs förvärv lett till förvärv 
av stark lokal verksamhet, och avtryck i Danmark, 
Finland och Norge, från vilken Resurs kan arbeta för 
att replikera succén av Bolagets affärsmodell i Sveri-
ge. I oktober 2013 genomförde Resurs Förvärvet av 
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Ellos Finans låneportfölj vilket utökade Resurs retail 
finance-närvaro i både ett marknadssegment 
(mode) och i en kundgrupp (kvinnor) där Bolaget 
historiskt sett hade varit underrepresenterat. I april 
2014 förvärvade Resurs företagen Finaref och Dan-
Aktiv, vilket stärkte Bolagets närvaro och medförde 
att Bolaget uppnådde nödvändig storlek i ett flertal 
nordiska länder utanför Sverige. Dessa förvärv 
bidrog med stark lokal affärsverksamhet i Finland 
(Finarefs huvudmarknad) och i Danmark (Dan-Aktivs 
huvudmarknad). Förvärvet av Dan-Aktiv gav Resurs 
tillgång till en avancerad kassasystemsplattform 
(Point-of-Sale) som både kan ge ut och processera 
kontaktlösa kreditkort. I april 2015 förvärvade Solid 
Falck Försäkringar AB:s (”Falck Försäkringar”) 
svenska kunddatabas av cykelförsäkringar vilket 
utökade Solids kundbas och bidrog till att öka dess 
produktförsäkringsportfölj. Den 26 oktober 2015 
slutförde Resurs yA Bank-förvärvet, och förvärvade 
en norsk konsumentbank, genom vilket Resurs kraf-
tigt har ökat sin storlek och verksamhet i Norge, vil-
ket är en attraktiv marknad för kreditprodukter. För-
värvet gav också Resurs tillgång till cirka 92 000 nya 
kunder i Norge per den 31 december 2015 och kan 
medföra vidare fördelar i form av en ökad diversifie-
ring av Resurs verksamhet. yA Bank-förvärvet med-
förde också förstärkta relationer mellan Resurs och 
låneförmedlare i Norge och medför ytterligare 
expertis vid nyttjande av försäljningskanalerna via 
låneförmedlare.

Affärsmodell med etablerad plattform för 
merförsäljning
Resurs har utvecklats till en diversifierad och integre-
rad helnordisk retail finance-bank med verksamhet i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland, med ett diversi-
fierat produkterbjudande som inkluderar lösningar 
inom retail finance, kreditkort, privatlån och försäk-
ringsprodukter, liksom inlåning i Sverige och, till följd 
av yA Bank-förvärvet, Norge. Produktområdena kom-
pletterar vanligen varandra och genererar synergier 
som Resurs kan dra nytta av, med retail finance-verk-
samheten som motor för affärsmodellen och -verksam-
heten. Retail finance-verksamheten har historiskt sett 
genererat ett stadigt inflöde av nya kunder, vilket har 
bidragit till tillväxten av Resurs kundbas och interna 
databas. Resurs interna databas har vuxit från cirka 0,5 
miljoner kunder under 2001 till cirka 4,9 miljoner kun-
der per den 31 december 2015. Till följd av detta har 
Resurs byggt en attraktiv intern databas med informa-
tion kring kreditanvändnings- och konsumtionsdata, 
betalningsmönster samt kredithistorik, vilket kan öka 
Resurs förmåga att effektivt och kostnadseffektivt sälja 
ytterligare kredit- och försäkringsprodukter till befintli-
ga kunder. Resurs har historiskt sett framgångsrikt 
bearbetat den interna databasen för att marknadsföra 
ytterligare produkter till befintliga kunder och utöka 
sin låneportfölj genom nyutlåning inom sitt produktut-
bud. Exempelvis genererades 86 procent av nyutlå-
ningen relaterad till Resurs Banks privatlån och 82 

procent vad gäller nya kreditkort utfärdade av Resurs 
Bank (exklusive Co-branded) av befintliga kunder 
identifierade i Resurs Banks interna databas under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2015.

Välpositionerad i den snabbväxande marknaden 
för mobil- och e-handel genom ett omni-kanal-
erbjudande
Resurs är väl positionerat att driva nyutlåning i den 
snabbväxande e-handelsmarknaden genom sina retail 
finance-partners, som i synnerhet inkluderar relationer 
med två av Sveriges största e-handlare, Ellos och 
NetOnNet. Utvecklingen av nya lån relaterad till för-
säljningen i Resurs e-handelsverksamhet har vuxit 
snabbt sedan 2011. För räkenskapsåren som avsluta-
des den 31 december 2013, 2014 och 2015 generera-
des 18 procent, 32 procent respektive 32 procent av 
nyutlåningen relaterad till Resurs retail finance-verk-
samhet online. Tillväxten har drivits av Resurs omni-
kanal-strategi enligt vilken Bolaget erbjuder sina retail 
finance-produkter i en rad olika försäljningskanaler. 
Detta möjliggör för Resurs retail finance-partners att 
erbjuda sina kunder Resurs breda utbud av finansie-
ringsalternativ, oavsett i vilken kanal kunderna väljer 
att avsluta sina köp; i butiken, online eller genom sina 
mobiltelefoner. Resurs mobilapplikation, Loyo, är 
dessutom ett exempel på Bolagets fokus att bibehålla 
sin position i framkanten av den tekniska utvecklingen. 
Loyo möjliggör för kunder att konsolidera alla sina 
present-, lojalitets- och kreditkort i en mobilapplika-
tion och kan förenkla betalningar hos vissa partners 
samt möjliggör mottagande av notiser om specialer-
bjudanden eller liknande genom mobiltelefonen. Loyo 
tilldelades utmärkelsen ”Årets bankapp” 2015 av 
affärstidningen Privata Affärer.

Stringent riskhantering och diversifierad 
låneportfölj som testats genom konjunkturer
Resurs har ett stringent fokus på riskhantering, discipli-
nerad beslutsmodell och en diversifierad låneportfölj 
vilket har bidragit till att Bolaget historiskt sett har 
upprätthållit en stabil kreditförlustnivå. Till exempel 
har Resurs bibehållit en riskkostnad, vilken definieras 
som kreditförluster, netto (inklusive kreditförluster hän-
förliga till försäkringspremier från 2006 till 2012) 
uttryckt som procentandel av den genomsnittliga 
låneportföljen, om mellan en och tre procent från 
1990 till 2015. Denna stabilitet kom tydligt till uttryck 
under den svenska bankkrisen i början av 1990-talet 
och den globala finansiella krisen under 2008 till 2010. 
Riskhanteringspolicies och -överväganden är integre-
rade med organisa tionen och riskhanteringsfunktioner 
deltar i utvecklingen av alla prissättnings- och 
marknads föringsmodeller, vilket enligt ledningens 
bedömning säkerställer att Resurs fokuserar på rätt 
kunder och sätter priser i förhållande till riskexpone-
ringen. Resurs modeller kombinerar offentlig 
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information med data och information från Bolagets 
interna databas för att skapa skräddarsydda scoring-
modeller som kan implementera Resurs lånestrategi 
samtidigt som riskhanterings policies och -procedurer 
tas i beaktande. Dessutom utgörs Resurs låneportfölj 
primärt av lån med låga och mellanstora lånebelopp 
och relativt korta löp tider, vilket, i kombination med en 
geografisk diversifiering och produkt diversifiering av 
Bolagets verksamhet, bidrar till att förenkla hantering-
en och minska Resurs övergripande riskprofil.

Attraktiv finansiell profil med hög avkastning och 
en fördelaktig finansieringsprofil
 • Resurs finansiella profil karakteriseras av Bolagets 

operativa modell vilken syftar till att bearbeta dess 
stora interna databas för att erbjuda tilläggsproduk-
ter till befintliga kunder. Resurs avkastning drivs av 
ett antal faktorer, inklusive Resurs utbud av låga och 
medelstora lånebelopp med relativt korta löptider, 
låga kundanskaffningskostnader samt effektiva 
marknadsföring. Resurs låga och medelstora låne-
belopp med relativt korta löptider tillåter en attrak-
tiv prissättningsprofil och en hög årlig procentuell 
räntesats (annual percentage rate – ”APR”). Bola-
gets relativt låga kundanskaffningskostnader beror 
delvis på en omfattande utveckling av privatlåne-
portföljen och kreditkortskonton vilka genereras 
och hänförs till Resurs interna kanaler och interna 
databas. Därutöver har Resurs en effektiv och skal-
bar organisation med en minskning i Resurs Banks 
K/I-tal under den reviderade treårsperioden som 
presenteras i prospektet. Per räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015 
var Resurs KI-tal (exklusive försäkringsverksamhe-
ten) 53,0 procent, 51,5 procent respektive 48,1 pro-
cent. Under samma perioder uppgick Resurs K/I-tal 
till 54,7 procent, 50,8 procent (när de fristående 
resultaten för Finaref och Dan-Aktiv aggregeras: 
48,0 procent) respektive 48,8 procent (45,7 procent 
justerat för att spegla helårseffekterna av yA Bank-
förvärvet). Nyckeltal som reflekterar helårseffekten 
av yA Bank-förvärvet har beräknats på basis av pro-
formaredovisning, se ”Proformaredovisning”. 
Dessa faktorer har bidragit till att Resurs har levere-
rat RoATE om 15,4 procent, 20,4 procent och 21,4 
procent (26,6 procent justerat för att reflektera hel-
årseffekten av yA Bank-förvärvet, 27,9 procent jus-
terat för att reflektera helårseffekten av yA Bank-för-
värvet samt exklusive transaktionskostnader 
hänförliga till Erbjudandet) för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015. 
Resurs RoATE för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015, justerat för att reflektera 
helårseffekten av yA Bank-förvärvet, innebar en 
högre avkastning än vad konkurrerande specialty 
finance-bolag, inklusive Nordax, Hoist, Collector, 
Cembra and Secure Trust (Nordax och Hoist netto-
resultat har justerats för kostnader av engångska-
raktär relaterade till bolagens börsnoteringar) och 

konkurrerande nordiska banker, inklusive Nordea, 
SEB, Swedbank, Svenska Handelsbanken och DNB 
rapporterat under samma period. Nyckeltal som 
reflekterar helårseffekten av yA Bank-förvärvet har 
beräknats på basis av proformaredovisning, se 
”Proformaredovisning”.

 • Resurs drar nytta av en fördelaktig finansieringspro-
fil och tillgång till de internationella kapitalmarkna-
derna. Inlåning från allmänheten representerar 
Resurs huvudsakliga finansieringskälla och under de 
senaste 15 åren har Bolaget blivit skickligt på att 
anpassa inlåningsräntan för att driva in- och utflö-
den av inlåning och upprätthålla adekvata likvidi-
tets- och finansieringsnivåer. Resurs inlåningskonton 
har historiskt enbart varit denominerade i SEK. Till 
följd av yA Bank-förvärvet har Resurs också inlå-
ningskonton denominerade i NOK. Under 2015 
bestämde sig Resurs för att ytterligare diversifiera 
sin finansering och Bolaget har rest kapital från 
kapitalmarknaden bland annat genom lanseringen 
av ett MTN-program om 3 miljarder SEK under det 
första kvartalet 2015 (första emissionen under detta 
program uppgick till 400 miljoner SEK) och genom-
fört en värdepapperisering om 1 400 miljoner SEK 
under det andra kvartalet 2015. Till följd av detta 
har Resurs framgångsrikt diversifierat sina finansie-
ringskällor och vidare stärkt sin erfarenhet av, och 
profil inom, de internationella kapitalmarknaderna. 

Entreprenörskultur och en ledningsgrupp med 
bevisad framgångsrik historik
Resurs hängivenhet till sitt arv inom detaljhandel och 
fokus på innovation upprätthålls genom Bolagets mål-
sättning att öka detaljhandlarnas försäljning genom att 
ha de mest nöjda retail finance-partners och kunderna, 
såväl som dess fokus på att skapa en motiverande och 
innovativ arbetsmiljö och företagskultur. Resurs leds av 
en ledningsgrupp bestående av nio personer, vilka till-
sammans har mer än 120 års erfarenhet från detaljhan-
dels- och retail finance-verksamhet. Resurs CEO, Ken-
neth Nilsson, och hans team har en bevisad historik av 
att expandera verksamheten, leverera hög avkastning, 
expandera Resurs produkterbjudande, förfina och 
utveckla organisationen genom ett flertal genomförda 
förvärv och avyttringar samt framgångsrikt diversifiera 
Bolagets finansieringsprofil.

Strategi
Resurs strategi bygger på följande hörnstenar:

Fortsätta replikera den svenska modellen på 
övriga nordiska regioner genom de nyligen 
genomförda förvärven
Resurs arv inom detaljhandeln har gett Bolaget en 
djup förståelse för detaljhandel och Resurs ägnar bety-
dande resurser åt att stötta sina retail finance-partners 
användning av Bolagets retail finance-produkter för att 
nå sina mål, inklusive att attrahera potentiella kunder 
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till butiken, att få besökare att bli betalande kunder 
och att öka kundlojalitet. Resurs har varit aktivt i Dan-
mark, Finland och Norge under flera år och Bolagets 
ledning anser att Bolaget, i dessa länder, nu har upp-
nått den nödvändiga storleken för att Bolaget ska 
kunna replikera den svenska modellen för korsförsälj-
ning och på så sätt konkurrera med ledande lokala 
konkurrenter i ännu större utsträckning. Förvärven av 
Dan-Aktiv, Finaref och yA Bank samt Förvärvet av Ellos 
Finans låneportfölj har varit avgörande för Resurs för-
måga att uppnå denna storlek och ytterligare expan-
dera i dessa länder. Dessutom har dessa förvärv hjälpt 
till att upprätthålla Resurs arv inom detaljhandeln, 
eftersom både Dan-Aktiv och Finaref har liknande 
detaljhandelsarv som Resurs. Därtill har Resurs kapaci-
tet att expandera stöttats av de investeringar som 
genomförts under de senaste åren för att expandera 
Resurs lokala sälj-, support- och riskhanterings- och 
administrativa funktioner. Ledningen bedömer att 
Bolagets pågående utrullning av ett fullt produkterbju-
dande kommer hjälpa Resurs att uppnå den nödvändi-
ga storleken, lokala marknadskännedomen och de 
nödvändiga resurserna för att genomföra sin strategi 
att replikera Resurs svenska framgångsmodell i de 
övriga större nordiska länderna.

Bli den ledande retail finance-leverantören åt 
retail finance-partners
Resurs avser att utnyttja sitt stora nätverk av retail 
finance-partners i Sverige och sin förstärkta position i 
Danmark, Finland och Norge för att bli detaljhandlar-
nas förstahandsval som helnordisk leverantör av retail 
finance-lösningar. Tack vare sin geografiska expansion 
och storlek kan Resurs erbjuda en helnordisk, omni-
kanal-baserad retail finance-lösning till sina stora mul-
tinationella retail finance-partners som kan tillgodose 
samtliga deras kunder med samma utbud av retail 
finance-tjänster – oavsett i vilken marknad eller vilken 
kanal kunderna utnyttjar för att få tillgång till retail 
finance-partners erbjudanden. Resurs ledning anser 
att detta erbjudande kommer att vara attraktivt för 
retail finance-partners, och för stora multinationella 
retail finance-partners i synnerhet, eftersom det kom-
mer hjälpa dem att sänka sina kostnader och skapa en 
mer effektiv retail finance-tjänst genom att de inte 
längre kommer att behöva hantera flera retail finance-
system och -partnerskap på de marknader där de är 
verksamma. Till följd av detta attraktiva erbjudande 
och den potentiella efterfrågan från retail finance-part-
ners kan Resurs expandera och utöka sitt nätverk av 
retail finance-partners över den nordiska regionen, 
och kan därefter utnyttja den kundinformation som 
genereras av partnerskapen för att driva försäljningen 
av sina övriga produkter, som har gjorts historiskt i 
Sverige.

Öka produktinnovationen och fortsätta driva omni-
kanal-tillväxt
Resurs har utökat sin produktportfölj med nya produk-
ter och tjänster som medför konkreta fördelar till dess 
retail finance-partners och kunder. I synnerhet har 
omni-kanal-erbjudandet från Resurs, vilket möjliggör 
för retail finance-partners att erbjuda retail finance-lös-
ningar till sina kunder i flera kanaler (i butiken, online 
eller genom sina mobiltelefoner), aktivt implemente-
rats av retail finance-partners under de senaste åren. 
Erbjudandet medför också ytterligare potential för 
framtida och nuvarande retail finance-partners. Exem-
pelvis har omni-kanal-erbjudandet implementerats 
och utnyttjats av ett flertal existerande retail finance-
partners och stöds av Resurs relationer med två av 
Sveriges största detaljhandlare inom e-handel, Ellos 
och NetOnNet, varvid e-handel genererade 32 pro-
cent av nylåneutvecklingen relaterad till Resurs retail 
finance-verksamhet under vart och ett av räkenskaps-
åren som avslutades den 31 december 2014 och 
2015. Resurs har etablerat en stark grund från vilken 
Bolaget kan förbättra sin position inom de attraktiva 
och snabbväxande e-handels- och mobilhandelsseg-
menten. Resurs ledning avser att fortsätta förfina och 
utveckla omni-kanal-lösningar och multipla produkter-
bjudanden för att tillgodose detaljhandlare med ytter-
ligare produkter och tjänster som kan driva försäljning 
och öka kundlojalitet. Resurs ledning fokuserar primärt 
på tillväxt i omni-kanal-erbjudandet bland detaljhand-
lare som säljer varor med högre priser, eftersom dessa 
kan åtnjuta hög kreditpenetration och kreditkonverte-
ring både online och i butik. För räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2014 och 2015 var kre-
ditkonverteringskursen för Resurs retail finance-verk-
samhet konstant cirka 60 procent.

Utöka basen av retail finance-partners och öka 
kreditpenetrationsnivåerna 
Under de senaste åren har Resurs utökat sin bas av 
retail finance-partners med ett flertal välkända detalj-
handlare och Resurs är fokuserat på att fortsatt utöka 
sitt nätverk av retail finance-partners framöver. Resurs 
siktar på att uppnå denna tillväxt framförallt genom att 
också fokusera på kommersiella marknadssegment där 
retail finance historiskt sett haft en svag, begränsad 
eller underutvecklad närvaro och penetration. Till 
exempel anses marknadssegment som veterinärer, 
hälsovård och kosmetika vara attraktiva tillväxtområ-
den på grund av de vanligtvis höga genomsnittsköpen 
inom dessa branscher. Utöver att utöka sitt nätverk av 
retail finance-partners, avser Resurs att fortsätta att 
arbeta tillsammans med sina retail finance-partners för 
att öka Resurs kreditpenetrationsnivåer. Per den 31 
december 2015 arbetade fler än 40 heltidsanställda 
(Eng. full time employees – ”FTE:s”) i de nordiska 
marknaderna med att utbilda retail finance-partners 
och utveckla kampanjer som utbildar detaljhandlare i 
Resurs Banks erbjudande och som kan bidra till att 
driva försäljning och därmed efterfrågan på Resurs 
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retail finance-tjänster. Även om dessa medarbetare har 
en framgångsrik historik av att öka Resurs kreditpene-
trationsnivåer i Bolagets nätverk av retail finance-part-
ners anser Resurs ledning att det kvartstår betydande 
potential i att fortsätta förbättra Bolagets kreditpene-
trationsnivåer. Per den 31 december 2015 var exem-
pelvis den genomsnittliga kreditpenetrationsnivån 
bland retail finance-partners i Resurs nätverk cirka 5 
procent, vilket är betydligt lägre än den nivån som 
Resurs uppnått med vissa detaljhandlare.

Fortsätta bearbeta den befintliga kundbasen
Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj, samt av Dan-
Aktiv, Finaref och yA Bank har alla bidragit till att 
väsentligt expandera Resurs interna databas, innehål-
landes information om konsumtionsdata, betalnings-
mönster och kredithistorik, under de senaste åren. 
Samtidigt som Resurs historiskt sett framgångsrikt 
utnyttjat sin interna databas för att marknadsföra och 
sälja nya produkter till befintliga kunder, anser Resurs 
ledningsgrupp att det kvarstår väsentlig potential i att 
sälja ytterligare produkter till nyligen förvärvade kun-
der. Genom yA Bank-förvärvet förvärvade Resurs till 
exempel yA Banks kunddatabas varvid Resurs fick till-
gång till information om cirka 92 000 kunder i Norge 
per den 31 december 2015. Det återstår att fullt ut 
integrera denna databas med Resurs interna databas. 
Vidare, genom lanseringen av Resurs kreditkort Supre
me Card i Norge under 2013 och i Danmark och Fin-
land under 2014 har Resurs ytterligare en produkt att 
sälja till sina befintliga kunder i dessa länder. Kredit-
kort har varit populära bland Resurs kunder i Sverige 
och per den 31 december 2014 och 2015 hade 5,6 
procent respektive 5,3 procent av det totala antalet av 
Resurs svenska kunder i Bolagets interna databas 
(inklusive hög-, medel- och lågaktiva kunder) ett eller 
flera kreditkort från Resurs. Penetrationsgraden för 
kreditkort i Sverige är väsentligt högre än vad Resurs 
har uppnått i övriga länder där Bolaget är verksamt.

Fortsätta genomföra selektiva förvärv
Resurs har historiskt sett bedrivit en aktiv förvärvsstra-
tegi och har en framgångsrik historik av att expandera 
och växa i geografier och produktlinjer genom förvärv. 
Framgent avser ledningen att fortsätta genomföra 
selektiva förvärv för att komplettera sin verksamhet i 
de fall där förvärv skulle vara värdeskapande för kon-
cernen. Baserat på nyligen genomförda förvärv anser 
ledningen att Bolaget har ett erfaret team med kapaci-
tet att utvärdera potentiella förvärv, utföra erforderlig 
due diligence och framgångsrikt integrera förvärvade 
enheter in i bolagsstrukturen och verksamheten.

Mission
Resurs mission är att stärka detaljhandelsförsäljning. 
Resurs kommer att sträva efter, att med lönsam tillväxt, 
alltid ha nöjdast partners, kunder och anställda.

Finansiella mål och utsikter
Resurs styrelse har antagit följande finansiella mål på 
medellång sikt:

 • Tillväxt av låneportföljen: Koncernledningens mål-
sättning på medellång sikt är att öka Resurs låne-
portfölj med cirka 10 procent per år.

 • Nettobankintäktsmarginal: Koncernledningens 
målsättning på medellång sikt är att bibehålla en 
nettobankintäktsmarginal i linje med senaste tidens 
nivå. 

 • Riskkostnad: På medellång sikt är det koncernled-
ningens målsättning att bibehålla en riskkostnads-
nivå i linje med den senaste tidens utveckling.

 • K/I-tal (exklusive försäkringsverksamheten): På 
medellång sikt är det koncernledningens målsätt-
ning att uppnå ett K/I-tal om cirka 40 procent 
(exklusive försäkringsverksamheten).

 • Kapitalstruktur: På medellång sikt är det koncern-
ledningens mål att uppnå en kärnprimärkapitalrela-
tion och totalkapitalrelation om minst 12,5 respekti-
ve 14,5 procent.

 • Avkastning på genomsnittligt eget kapital med 
avdrag för immateriella tillgångar (RoATE): 
Koncern ledningen strävar efter att uppnå en RoATE 
om cirka 30 procent på medellång sikt, baserat på 
målet om en kärnprimärkapitalrelation om 12,5 
procent.

För information om definitioner av låneportfölj, netto-
bankintäktsmarginal, riskkostnad, K/I-tal (exklusive för-
säkringsverksamheten), kärnprimärkapitalrelation, 
totalkapitalrelation och RoATE, se ”Presentation av 
finansiell och annan information”. För mer information 
om Resurs historiska resultat i förhållande till dessa 
nyckeltal, se ”Utvald historisk finansiell information 
och annan data om koncernen–Utvalda nyckeltal för 
Bolaget” och ”Kommentarer till den finansiella utveck
lingen–Finansiering, likviditet och kapitalresurser”.

Vid upprättande av de ovan beskrivna finansiella 
målen har koncernledningen i allmänhet antagit att 
det inte kommer att inträffa några för närvarande oan-
nonserade förändringar i befintliga politiska, rättsliga, 
skattemässiga, marknads- eller ekonomiska förhållan-
den, eller i tillämpliga lagar, föreskrifter eller regler 
(inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinci-
per, redovisningsmetoder och skatteregler), vilka var 
för sig eller tillsammans, skulle vara väsentliga för 
Resurs resultat eller förmåga att bedriva sin bank- och 
försäkringsverksamhet. De antaganden som Resurs 
ledning grundar de finansiella målen på är bland annat 
följande:

 • att Resurs kommer klara av att bibehålla eller öka 
sin marknadsandel i befintliga länder och ytterligare 
utöka sin produktutbudspenetration i Danmark, Fin-
land och Norge, samt att konkurrensnivån i de 
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länder där Resurs bedriver sin verksamhet kommer 
att ligga i linje med den konkurrensnivå som idag 
råder på dessa marknader,

 • att, efter sammanförandet av Dan-Aktivs redovis-
ningsprinciper med koncernens vad gäller bok-
föringen av ränteintäkter och kreditförluster, minsk-
ningen av Resurs nettobankintäktsmarginal till följd 
av förändringar i Resurs produktutbud, särskilt med 
avseende på privatlån och förändringen i förmed-
lingsavgifter, delvis kommer att kompenseras av 
bibehållna marginaler, en kontrollerad minskning av 
Resurs likviditetsreserver samt lägre marknadsränte-
nivåer och räntekostnader (Se ”Kommentarer till 
den finansiella utvecklingen–Faktorer som påverkar 
Resurs rörelseresultat” och ”–Den senaste tidens 
utveckling”,

 • att Resurs kommer kunna hantera sina kostnader 
och utgifter, inklusive, men inte begränsat till, kost-
nader hänförliga till nyligen genomförda förvärv 
och integration av förvärvade verksamheter samt 
relaterade system,

 • att marknadsföringskostnaderna inte väsentligt 
avviker från den nivå som uppnåddes under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015,

 • att Resurs kommer kunna fortsätta finansiera sin 
utlåningsverksamhet med inlåning och att konkur-
renskraften i Resurs utbud, i förhållande till stora 
banker och liknande leverantörer av kundinlåning, 
fortsatt kommer att vara tillräcklig för att attrahera 
en tillräcklig mängd inlåning, och att Resurs kom-
mer kunna fortsätta att framgångsrikt expandera sitt 
användande av kapitalmarknaderna för att diversi-
fiera finansieringen av verksamheten,

 • att återbetalningar på förfallna belopp som ännu 
inte har lämnats till inkasso och återvinningar på 
förfallna lån som har lämnats över till de inkassofö-
retag som används av Resurs kommer att förbli i 
nivå med Bolagets historiska nivåer och nuvarande 
förväntningar. För mer information om förväntade 
återvinningar, avsättningar och kreditförluster se 
”Kommentarer till den finansiella utvecklingen– 
Faktorer som påverkar Resurs rörelseresultat– 
Kreditförluster”,

 • att Resurs kommer att kunna föra vidare ökade 
finansierings- och kapitalkostnader till konsumenter 
utan att ådra sig kreditförluster eller förlora kunder 
till konkurrenter,

 • att yA Bank även fortsättningsvis kommer att ha en 
stark tillväxt, särskilt vad gäller låneportföljen, och

 • att det nyligen genomförda yA Bank-förvärvet kom-
mer generera förväntad tillväxt och vinst samt att 
Resurs kan utnyttja drifts- och konkurrensfördelar på 
medel till lång sikt.

De antaganden som också kan påverkas av yttre fakto-
rer utanför Resurs kontroll är bland annat följande:

 • ingen negativ utveckling i den allmänna makroeko-
nomiska miljön som väsentligt påverkar kvaliteten 
på Resurs utestående lån eller Resurs förmåga att 
öka låneportföljen, hantera sin riskexponering, sina 
kreditförluster eller driva in fordringar på uteståen-
de lån,

 • ingen betydande ökning av arbetslösheten eller för-
sämring i konsumentförtroende i Norden,

 • inga betydande förändringar i konkurrensen i de 
länder och undersegment där Resurs bedriver sin 
verksamhet, inklusive prispress och utveckling inom 
bank- och försäkringsbranschen generellt sett, eller 
av konkurrenter,

 • inga licens- eller regulatoriska förändringar med 
betydande påverkan på Resurs förmåga att driva in 
utestående lånebelopp eller som påverkar Resurs 
förmåga att outsourca inkassoverksamheten, 

 • inga för närvarande oannonserade förändringar i 
hur kapitalkraven definieras eller implementeras 
och ingen reglering som väsentligen påverkar 
Resurs förmåga att attrahera inlåning till rimliga 
räntor,

 • ingen tvist eller administrativa förfaranden som kan 
ha en väsentlig inverkan på Resurs,

 • inga betydande negativa förändringar i utländska 
valutakurser eller nationell och internationell pen-
ningpolitik, och

 • ingen väsentlig avvikelse från de räntenivåer som 
har gällt under den reviderade treårsperioden som 
presenteras i prospektet på medellång sikt.

Vissa uttalanden i detta avsnitt och i avsnittet 
”–Strategi”, i synnerhet inklusive de finansiella mål 
som beskrivits ovan, är framåtriktade uttalanden. 
Dessa framåtriktade uttalanden utgör ingen garanti 
för framtida finansiell prestation och Bolagets resul-
tat kan, till följd av många olika faktorer, till exem-
pel till följd av vad som anges i ”Framåtriktad infor
mation och riskfaktorer” och ”Riskfaktorer”, komma 
att väsentligen avvika från vad som anges eller 
antyds i de framåtriktade uttalandena. Investerare 
uppmanas att inte utan vidare förlita sig på uppgif-
terna som anges ovan.

Historisk utveckling
Resurs varumärke har funnits sedan 1977, då Bengt 
Bengtsson medgrundade Resurs Radio & TV – ett 
elektronikdetaljhandelsbolag i Helsingborg, Sverige. I 
mitten av 1980-talet etablerade ägarna Resurs Finans 
för att kunna erbjuda finansieringen av hemelektronik 
till kunder till Resurs Radio & TV. År 1989 beslutade 
ägarna att Resurs verksamhet skulle fokusera på kund-
krediter och sålde sin 
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elektronikdetaljhandelsverksamhet till SIBA och 
ONOFF. SIBA är fortfarande en betydande retail finan-
ce-partner till Resurs. Resurs fortsatte att utöka sin 
kundkreditportfölj under 1990-talet, både inom hem-
elektronikbranschen och därefter, genom att utveckla 
relationer med ett antal detaljhandelsföretag, bland 
annat Ford, Mio och Hallbergs Guld. Resurs expande-
rade även sitt utbud genom att 1993 starta dotterbo-
laget Solid – ett svenskt sakförsäkringsföretag som till-
handahåller försäkringar för konsumentprodukter, 
betalförsäkringar, resor och vägassistans/bilgaranti 
och andra nischade försäkringsprodukter.

Under år 2001 beviljade Finansinspektionen Resurs 
banktillstånd och Resurs Finans blev Resurs Bank. Som 
en konsumentbank började Resurs att ta emot inlåning 
från allmänheten och därigenom diversifiera och 
expandera sin finansieringsbas samt sänka sina finan-
sieringskostnader. Resurs breddade sitt produktutbud 
till att även omfatta privatlån (lanserades 1995 och 
expanderades 2003) och kreditkort (med varumärket 
Supreme Card, lanserades 2005), utnyttja sin omfat-
tande kreditkunskap och interna databas för retail 
finance-kunders beteenden för att erbjuda ett varierat 
utbud av personliga finansieringsalternativ. Med ett 
bredare produktutbud växte Resurs organiskt under 
de följande åren och förvärvade Kaupthing Finance 
kreditportfölj under 2008 i syfte att öka sin storlek och 
låneportfölj.

Under år 2012 förvärvade Nordic Capital en majori-
tetsandel i Resurs. Sedan dess har Resurs, gynnat av 
Huvudägarnas engagemang, fortsatt att växa snabbt, 
både till storlek och geografisk närvaro vad gäller dess 
portfölj och verksamhet, genom strategiska förvärv 
och organisk tillväxt. I oktober 2013 genomförde 
Resurs Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj, vilket 
bidrog till att förbättra Resurs e-handelserbjudande 
och ytterligare diversifiera kundbasen och 
produktutbudet. 

I början av 2014 förvärvade Resurs de nordiskt basera-
de kundkreditbolagen Dan-Aktiv och Finaref. Genom 
dessa förvärv har bolaget kraftigt expanderat sin geo-
grafiska räckvidd och genom Dan-Aktiv förvärvat en 
enhet med en betydande dansk retail finance-verk-
samhet och portfölj av privatlån samt genom Finaref 
förvärvat en betydande finsk portfölj av privatlån, med 
fokus på kunder i Ellos-koncernen. Det senaste förvär-
vet skedde den 26 oktober 2015 då Resurs förvärvade 
yA Bank, vilket har resulterat i en geografisk expansion 
av Resurs låneportfölj på den norska marknaden och 
en ökning i användandet av låneförmedlare som mark-
nadsföringskanal i Norge. Genom förvärven har Resurs 
breddat sin till övervägande del svenska kundportfölj 
till en helnordisk med 49,2 procent, 28,5 procent, 11,0 
procent respektive 11,3 procent av dess låneportfölj 
hänförligt till Sverige, Norge, Finland respektive Dan-
mark per den 31 december 2015.

Produkter
Överblick
Resurs erbjuder retail finance-lösningar i butik och 
online för konsumenter genom kreditkort och privatlån 
över hela Norden, samt insättningskonton i Sverige. 
Till följd av yA Bank-förvärvet erbjuder Resurs också 
inlåningskonton i Norge. Resurs genererar främst 
intäkter genom räntor och avgifter som tas ut på dess 
betallösnings- och privatlåneprodukter (vilka bidrar till 
Resurs Banks nettobankintäkter), men även genom 
premier från försäljningen av försäkringar (vilka bidrar 
till Solids försäkringsrörelseintäkter). Resurs genererar 
nettobankintäkter, typiskt sett genom ränteintäkter på 
utestående lån relaterade till dess betallösnings- och 
privatlåneprodukter samt via ansökningsavgifter, 
påminnelseavgifter, administrativa avgifter och andra 
avgifter associerade med att hantera och driva Bola-
gets låneverksamhet. För räkenskapsåren som avsluta-
des den 31 december 2013, 2014 och 2015 uppgick 
Resurs nettobankintäkter till 1 079 640 KSEK, 
1 792 390 KSEK (när de fristående resultaten för Fina-
ref och Dan-Aktiv aggregeras: 1 969 208 KSEK) res-
pektive 2 218 928 KSEK (justerat för att spegla helårs-
effekten av yA bank-förvärvet: 2 521 852 KSEK), och 
dess nettobankintäktsmarginal var 13,1 procent, 15,5 
procent (när de fristående resultaten för Finaref och 
Dan-Aktiv aggregeras: 14,7 procent) respektive 13,8 
procent (justerat för att reflektera helårseffekten av yA 
Bank-förvärvet: 14,5 procent). Nyckeltal som reflekte-
rar helårseffekten av yA Bank-förvärvet har beräknats 
på basis av proformaredovisning, se ”Proformaredo
visning”. För räkenskapsåren som avslutades den 31 
december 2013, 2014 och 2015 uppgick justerade 
nettobankintäkter till 931 827 KSEK, 1 728 854 KSEK 
(när de fristående resultaten för Finaref och Dan-Aktiv 
aggregeras: 1 905 235 KSEK) respektive 2 194 028 
KSEK vilket ledde till en justerad nettobankintäktsmar-
ginal om 11,3 procent, 14,9 procent (när de fristående 
resultaten för Finaref och Dan-Aktiv aggregeras 14,2 
procent) respektive 13,7 procent. Se ”Presentation av 
finansiell och annan information–Operativa nyckeltal”. 
Resurs retail finance-verksamhet stödjer Resurs över-
gripande affärsmodell genom att generera värdefull 
information om konsumenternas kreditanvändnings- 
och konsumtionsdata, betalningsmönster samt kredit-
historik, samt genom att tillhandahålla en stor och 
varierad grupp av potentiella kunder avseende kredit-
kort och privatlån. Resurs använder kundinformationen 
som genereras av låneverksamheten för att mer pre-
cist och effektivt marknadsföra kreditkort och privatlån 
till befintliga kunder. Dessutom genererar Resurs för-
säkringsrörelseintäkter genom att erbjuda en rad 
nischade försäkringar genom Solid. 

Resurs grupperar sitt produkterbjudande i tre huvud-
sakliga kategorier, vilka anpassas efter hur Bolaget är 
organiserat: (i) Payment Solutions, som omfattar Retail 
Finance och Credit Cards, (ii) Consumer loans och (iii) 
Insurances. Nedanstående bild illustrerar den 
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geografiska uppdelningen och den nyligen genomför-
da expansionen avseende Resurs produktutbud i 
Norden:

Retail finance ✓ ✓ ✓ ✓

Credit Cards ✓ (✓) (✓) ✓

Consumer Loans ✓ ✓ ✓ ✓

Insurance ✓ (✓) (✓) (✓)

(✓) = Uppkommande produkter

Payment Solutions 
Retail finance
Resurs är en ledande leverantör av produkter inom 
betallösningar för detaljhandelskedjor och e-handels-
företag i Norden, med fler än 1 200 retail 

finance-partners per den 31 december 2015. Resurs 
omni-kanal-erbjudande inom retail finance erbjuder 
möjligheter för dess retail finance-partners att erbjuda 
sina kunder flexibla fakturerings- och betalalternativ 
både online och i butik, vilket gynnar både retail finan-
ce-partners och konsumenter. Retail finance-lösningar 
kan till exempel vara till nytta för retail finance-part-
ners genom att vara säljdrivande och medföra en ökad 
kundlojalitet samtidigt som de kan vara till nytta för 
konsumenter genom att öka deras köpkraft och göra 
vissa inköp mer prisvärda genom flexibla och utökade 
betalningsperioder. När en kund har godkänts för kre-
dit och har accepterat Resurs villkor blir denne kund 
hos Resurs som därmed kan övervaka kundens kredit-
användnings- och konsumtionsdata, betalningsmöns-
ter samt kredithistorik och uppdatera sin interna data-
bas med dessa uppgifter. Resurs använder denna 
information för att utvärdera risker och identifiera 
potentiella kunder för vilka merförsäljning kan 
aktualiseras.

Följande figur visar den typiska processen för retail finance-kunder:

Kommer in i butiken
• Kunden går in i butiken, eventuellt intresserad av attraktiva 

kundfinansieringsalternativ, premier eller att använda kvarvarande kreditutrymme 
på sitt butikskreditkort

Intresserar sig för en produkt
• Försäljare kan hjälpa kundens intresse till att falla ut i ett köp
• Kreditutrymme ökar kundens köpkraft vilket ökar intresset för butikens produkter
• Resurs hjälper sina detaljhandlare att uppnå detta med säljträning och CRM- 

lösningar

Erbjuder kredit med kreditprövning i realtid
• Köpbeslut underlättas av tillgänglighet på finansieringslösningar
• Friktionsfri process möjlig med hjälp av  omedelbar kreditprövning

Fullföljer köp
• Anskaffar produkten direkt, betalningsplan sätts upp först i efterhand
• Finansieringslösningen konverterar besökaren till en betalande kund

Mottager faktura
• Kunden erhåller en faktura i slutet av efterföljande månad
• Beslutar om önskad betalningsplan: Betala direkt eller ta ett lån

Erhåller lojalitetskort och lojalitetspremier
• Kunden får ett lojalitetskort med ytterligare kreditutrymme som kan nyttjas vid 

 framtida köp
• Kunden meddelas periodiskt gällande lojalitetspremier och erbjudanden

1

2

3

4

5

6
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Nedanstående tabell anger viss information om Resurs verksamhet inom retail finance-verksamhet per respektive 
datum:

Per den 31 december
2015 2014 2013

Retail finance-partners (cirka) 1 200 1 130 950
Utestående lånebelopp (miljoner SEK) 5 771 5 412 4 473
Andel av koncernens låneportfölj (%) 31,7 38,9 48,3

Resurs erbjuder sina retail finance-partners möjlighe-
ten att erbjuda sina slutkonsumenter betallösningar 
och retail finance-partners kan använda ett brett spek-
trum av produkter som bland annat lojalitetskort, 
bonussystem, skräddarsydda kampanjer, kapacitet för 
e-handel, försäkringar och utökade garantier samt 
lojalitetsprogram. För räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015 genererades 32 procent av 
Resurs totala rörelseintäkter av dess retail finance-
verksamhet, med cirka 16 222 468 KSEK i total ny ut-
låning under perioden (exklusive factoring) varav 
9 772 170 KSEK genererades genom Resurs retail 
finance-verksamhet (exklusive factoring). Under 
samma period uppgick Resurs nettobankintäktsmargi-
nal relaterad till dess Payment Solutions-portfölj och 
retail finance-låneportfölj till 15,2 procent respektive 
13,5  procent. Resurs förlitar sig till stor del på sina 
retail finance-partners för att marknadsföra lojalitets-
korten, eftersom kunderna vanligtvis ansöker om 
dessa kort när de köper en produkt i butik eller online, 
och Resurs har engagerade säljteam som utbildar och 
tränar sina retail finance-partners i att marknadsföra 
Resurs lösningar. Se ”–Försäljning och marknadsfö
ring”. När konsumenterna accepterar Resurs kortvill-
kor blir de kunder till Resurs och Resurs tillhandahåller 
kredit till kunderna via butikskorten och kan generera 
intäkter från ränteavgifter, uppläggningsavgifter, admi-
nistrativa avgifter, betalförsäkringar, påminnelseavgif-
ter och andra avgifter. När ett kreditkort används i en 
retail finance-partners butik kompenserar Resurs retail 
finance-partnern för respektive konsuments inköp och 
tar på sig kreditrisken för konsumenten. För retail 
finance-lån som genererats under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015, uppgick den 
genomsnittliga utestående balansen av sådana lån vid 
tidpunkten för utfärdande till cirka 1 550 SEK. Som till-
handahållare av retail finance administrerar Resurs 
också fakturering och betalningsarrangemang med 
konsumenter. 

Resurs erbjuder retail finance-produkter över hela 
 Norden. Per den 31 december 2015 var Resurs retail 
finance-låneportfölj uppdelad i 48,6 procent, 16,7 pro-
cent, 13,4 respektive 21,3 procent avseende Sverige, 
Norge, Finland respektive Danmark.

Resurs erbjuder en mängd alternativa betalplaner för 
kunder som använder butikskort och har åtagit sig att 
tillhandahålla bästa möjliga service gentemot kunder 
som innehar och använder lojalitetskort. Retail finance-
kunder får en månadsfaktura som ger information om 

transaktioner och anger utestående belopp, räntor 
och alternativa betalningsplaner. På den första faktu-
ran som konsumenten erhåller efter ett inköp har kon-
sumenten möjlighet att välja bland en mängd olika 
betalningsplaner som varierar mellan olika retail finan-
ce-partners och över geografiska områden. Konsu-
menterna kan välja att ändra en tidigare vald betal-
ningsplan. Konsumenten kan också välja olika 
betalningsplaner vid olika inköp eller olika månadsav-
stämningar. Till skillnad från traditionella retail finance-
lösningar, vilka kräver att konsumenterna fattar bin-
dande beslut om deras betalningsplaner vid 
tidpunkten för köpet, ger denna metod konsumenter-
na större flexibilitet eftersom de kan välja att anpassa 
betalningsplanen hemifrån. Detta gynnar konsumen-
terna och sparar samtidigt tid för återförsäljarna. 

Resurs är också mån om att tillhandahålla bästa möjli-
ga kundservice till sina retail finance-partners och strä-
var efter att öka försäljningen hos sina retail finance-
partners. Resurs arbetar aktivt för att etablera och 
upprätthålla starka och varaktiga relationer med sina 
retail finance-partners. Till exempel har Resurs enga-
gerade team av anställda som besöker butiker och 
regelbundet interagerar med retail finance-partners 
för att främja ett nära samarbete.

Resurs genererar ränteintäkter på utestående låne-
belopp. Samtliga utestående lånebelopp debiteras 
ränta på en nivå som bestäms av Resurs, främst base-
rad på den begärda kreditgränsen och den retail 
finance-partner genom vilken ansökan genererades. 
Resurs använder sig inte av riskbaserad prissättning 
för sina produkter inom retail finance, men i den mån 
det är kommersiellt möjligt kan räntorna anpassas som 
svar på allmän marknadsdynamik och intern statistik, 
såsom finansieringskostnader. Resurs Banks kunder 
kan erbjudas olika prissättning beroende på det betal-
ningsalternativ som de väljer i samband med varje 
månadsfaktura vilket kan bidra till att hantera Resurs 
riskexponering. Se ”–Beslutsprocess och riskhante
ring”. Kunderna kan också ges möjligheten att betala 
inköpet via ett mindre antal räntefria avbetalningar. 
Resurs retail finance-produkter har en genomsnittlig 
löptid på cirka sex månader. 

Resurs arbetar även med retail finance-partners för att 
utveckla skräddarsydda program för retail finance, 
bland annat bonusprogram, skräddarsydda kampan-
jer, e-handel, försäkringar och utökade garantier samt 
lojalitetsprogram. Se ”–Försäljning och 
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marknads föring”. Till exempel kan lojalitetskort anpas-
sas för att tillhandahålla kredit i en klumpsumma eller 
genom kreditarrangemang för co-branded-inköp. Kre-
dit i en klumpsumma tillhandahålls typiskt sett för 
enstaka inköp av ett större objekt, till exempel tv-
apparater, möbler eller hushållsapparater. Inköpskort 
med ett brett användningsområde (s.k. multi-kort), 
såsom bensin- eller livsmedelskort ådrar sig typiskt 
sett avgifter löpande under kortets avtalsperiod. 
Resurs arbetar även för att skapa skräddarsydda retail 
finance-lösningar som lämpar sig bäst för deras retail 
finance-partners slutkonsumenter, inklusive räntefri 
kredit samt utökat kreditutrymme för större engångsin-
köp och e-handelslösningar för retail finance-partners 
med onlinebutiker. Exempelvis har Resurs, i anslutning 
till ett samarbete med en stor ”gör-det-själv-återförsäl-
jare”, erbjudit större butikskreditlimiter till vissa kunder 
som genomför förbättringsåtgärder i sina hem.

Per den 31 december 2015 hade Resurs en diversifie-
rad bas av fler än 1 200 retail finance-partners. För 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2014 och 2015 representerade Resurs fem största 
retail finance-partners 51 procent respektive 46 pro-
cent av den totala retail finance-relaterade låneportföl-
jen. För räkenskapsåren som avslutades den 31 
december 2014 och 2015 representerade Resurs tio 
största retail finance-partners 68 procent respektive 59 
procent av den totala retail finance-relaterade låne-
portföljen. För räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 representerade Resurs fem största 
retail finance-partners mindre än 10 procent av kon-
cernens vinst före skatt och ingen individuell retail 
finance-partners andel översteg 5 procent av koncer-
nens vinst före skatt. 

Följande diagram illustrerar procentandelar av den 
retail finance-relaterade låneportföljen som är hän-
förlig till Resurs största retail finance-partners:

Procent av lån (helåret 2015) Retail Finance
FÖRDELNING AV KUNDER

Top 5
46 %

Top 10
59 %

Övriga
41 %

Resurs ledning anser att Resurs upprätthåller starka 
relationer med sina viktigaste retail finance-partners, 
inklusive Ellos, som för närvarande ägs av Nordic 
Capital, samt SIBA och NetOnNet som för närvarande 
ägs av närstående till familjen Bengtsson, se ”Legala 
frågor och kompletterande information–Transaktioner 
med närstående”. Även om Resurs generellt sett har 
icke-exklusiva, kortfristiga avtalsförhållanden med 
majoriteten av sina retail finance-partners har Bolaget 
långsiktiga relationer med dessa retail finance-part-
ners, delvis på grund av hur Bolaget bedriver verksam-
het, kundrelationer och verksamhetsstödstjänster. Till 
exempel har Resurs samarbetat i genomsnitt tio år 
med sina fem största retail finance-partners. För räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015 stod 
de retail finance-partners som Resurs arbetat med i 
över tio år för 57 procent av den totala retail finance-
relaterade låneportföljen (exklusive Ellos Finans och 
Dan-Aktiv). Under den reviderade treårsperioden som 
presenteras i prospektet har Resurs generellt sett tagit 
över fler retail finance-partners från konkurrenter än 
vad Bolaget har förlorat.

Resurs ledning har ökat sitt fokus på att expandera 
Resurs e-handels- och mobila erbjudanden. Under de 
senaste åren har Resurs utvecklat sitt retail finance-
erbjudande till en omni-kanal-lösning som retail finan-
ce-partners kan implementera i mobila, online- och 
offline-kanaler. Dessa omni-kanal-erbjudanden möjlig-
gör för Resurs retail finance-partners att tillhandahålla 
betallösningar till sina slutkonsumenter oavsett var 
eller hur dessa slutkunder väljer att slutföra sina köp. 
Exempelvis kan e-handelskunder automatiskt uppma-
nas att ansöka om retail finance genom köpprocessen 
och Resurs erbjuder e-handelskunder ett effektiviserat 
ansökningsförfarande på internet. Resurs har stöttat 
utvecklingen av sitt e-handelserbjudande och haft ett 
nära samarbete med e-handlare och detaljhandlare 
med befintlig eller expanderande närvaro på internet 
för att implementera sina omni-kanal-lösningar. Dess-
utom bidrog Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj till 
en positiv utveckling av Resurs e-handelserbjudande. 
Resurs arbetar också med retail finance-partners som 
utvecklar nya nätbutiker genom att stödja inrättandet 
och integrationen av dess e-handelsprodukter genom 
nyligen lanserade e-handelsplattformar. Ett betydande 
antal av Resurs retail finance-partners, inklusive bola-
gets tio största retail finance-partners, bedriver e-han-
delverksamhet både offline och online.

Credit Cards
Resurs erbjuder kreditkort under sin egen varumär-
kesportfölj, Supreme Card, samt även så kallade co-
branded-kort med vissa retail finance-partners. Per 
den 31 december 2015 hade Resurs Bank (exklusive 
yA Bank) över 179 000 kreditkortskonton på den nord-
iska marknaden, varav cirka 139 500 konton var för 
Supreme Card-kreditkort, och cirka 39 500 konton var 
co-branded-kreditkort, vilka erbjuder bonussystem 
med specifika partners, inklusive bensin- och 
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flygbolag. Resurs har signifikant ökat antalet kreditkort 
under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet och till följd av yA Bank-förvärvet erhöll 
Resurs cirka 78 000 ytterligare kreditkortskunder i 
Norge per den 31 december 2015, varav cirka 20 000 
konton var hänförliga till yA Bank-kreditkort och cirka 
58 000 konton hänförliga till co-branded-kreditkort. 
Per den 31 december 2015 hade Resurs en kredit-
kortslåneportfölj om 1 942 miljoner SEK (1 652 miljo-
ner SEK exklusive yA Bank) (exklusive Co-branded) 
och en genomsnittlig utestående balans per kort om 
cirka 12 200 SEK, varav 82,3 procent av låneportföljen 
hänförde sig till kreditkort i Sverige och 17,7 procent 
till övriga länder (enbart Supreme Card, ej Co-bran-
ded). Per den 31 december 2014 hade Resurs en kre-
ditkortslåneportfölj om 1,7 miljarder SEK (enbart 
Supreme Card, ej Co-branded). Resurs genererar 
intäkter från sina kreditkort genom en kombination av 
räntekostnader, årsavgifter, betalförsäkringar och 
andra avgifter som tas ut av kunder vid till exempel 
transaktioner i utländsk valuta, uttag i bankautomater 
och avgifter för sena betalningar. För räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2015 genererades 
15 procent av Resurs totala rörelseintäkter från dess 
kreditkortsverksamhet, med cirka 4,6 miljarder SEK i 
nyutlåning för perioden. För räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015 uppgick Resurs 
nettobankintäktsmarginal relaterad till dess Payment 
Solutions-portfölj till 15,2 procent.

Resurs ledning bedömer att Resurs är väl positionerat 
på kreditkortsmarknaden i Norden, främst på grund av 
sin interna databas för kreditanvändnings- och kon-
sumtionsdata, betalningsmönster samt kredithistorik. 
Resurs kombinerar denna information med att granska 
statistik från kreditupplysningsföretag för att identifie-
ra kunder som kan erbjudas kreditkort. Se ”–Besluts
process och riskhantering”. Resurs anser också att 
Bolaget har en konkurrensfördel tack vare att dess 
erbjudande tillhandahåller kundvänliga funktioner och 
betalningsflexibilitet. Resurs erbjuder kunderna möj-
lighet att välja och ändra betalplaner med varje 
månatlig avi, vilket kan bidra till att hantera Resurs risk-
exponering genom att minska dess osäkra lån och 
antalet kunder vars lån är föremål för inkassoåtgärder.

Resurs erbjuder ett flertal olika kreditkortsprodukter i 
Sverige under sin egen varumärkesportfölj Supreme 
Card, inklusive Supreme Card Gold, Supreme Card 
Woman, Supreme Card Green, Supreme Card World 
och Cash Express. Dessa kort är kopplade till Visa- och 
MasterCard-betalsystem och erbjuder en rad olika 
funktioner, betalalternativ och avgifter. Resurs pakete-
rar många av sina kreditkortsprodukter med funktioner 
såsom reseförsäkringar och SMS-kvitto för köp över 
500 SEK. Dessutom erbjuder de flesta kreditkort kund-
bonus, där vissa kort ger bonus för konsumtion genom 
att poäng genereras vid inköp, och andra genom 

donationer till välgörenhetsorganisationer. Resurs led-
ning bedömer att kortfunktionerna som erbjuds har 
möjliggjort för Bolaget att nå ytterligare demografiska 
målgrupper och bredda sin kundbas eftersom Bolaget 
kan rikta in sig på en mängd kreditkortsanvändare, 
inklusive bonusjägare och aktiva kreditanvändare. Vid 
fastställande och justering av räntor, årsavgifter och 
bonussystem för kreditkort analyserar Resurs marknad-
strender och regulatorisk utveckling, bland annat med 
hänsyn till den nyligen godkända förmedlingsavgifts-
begränsningen som medger en förmedlingsavgift om 
0,3 procent. I Sverige varierar den genomsnittliga 
APR:en på Resurs kreditkort mellan cirka 0 (för ränte-
fria delbetalningar) till 24 procent beroende på korttyp 
och Resurs erbjuder flexibla månatliga minimibetal-
ningar mellan cirka tre procent och, i de fall där en sex 
månaders räntefri period ingår, 16 procent av utestå-
ende balans. 

Resurs erbjuder också Supreme Card Gold i hela Nor-
den och genom yA Bank-förvärvet har Resurs ytterliga-
re utökat sin kundbas och sitt kreditkortserbjudande i 
Norge. Per den 31 december 2015 hade yA Bank cirka 
78 000 kreditkortskonton i Norge och erbjöd en rad 
kreditkortsprodukter inklusive yA-kreditkort, VIP-kre-
ditkort och YX Visa, vilka erbjuder lojalitetspoäng och 
funktioner såsom reseförsäkring, tillfälligt uppskjutan-
de av betalning samt diskontering och rabatter vid 
vissa inköp.

Consumer Loans
Resurs erbjuder privatlån utan krav på säkerhet till 
 konsumenter, av vilka den största delen är befintliga 
retail finance-kunder i Norden. Dessa privatlån kan 
användas för ett flertal ändamål, bland annat skuld-
konsolidering (balance transfer), hemrenoveringar, 
inköp av fordon och annan allmän konsumtion. Per 
den 31 december 2015 hade Resurs över 182 000 
kundkonton (inklusive cirka 22 000 kundkonton till 
följd av yA Bank-förvärvet) och en privatlåneportfölj 
om 10 294 miljoner SEK (inklusive yA Banks privatlåne-
portfölj om cirka 3 033 miljoner SEK). 3 557 miljoner 
SEK i nyutlåning var hänförligt till privatlåneverksam-
heten för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 vilket ledde till amorteringar om 3 060 
miljoner SEK. Per den 31 december 2015, var den 
genomsnittliga privatlånestorleken cirka 45 000 SEK 
(56 000 SEK inklusive privatlån till följd av yA Bank-för-
värvet) och en betydande andel av privatlånen hade 
ett saldo/skuld om över 100 000 SEK, eller mellan 
10 000 SEK och 50 000 SEK. För räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2014 och 2015 genere-
rades 42 procent respektive 46 procent av Resurs tota-
la rörelseintäkter av dess privatlåneprodukter. För 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2015 uppgick Resurs nettobankintäktsmarginal relate-
rad till dess Consumer Loans-portfölj till 15,3 procent.
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Nedanstående tabell anger viss information om Resurs produktutbud för privatlån per land (inklusive yA Banks pri-
vatlåneprodukter i Norge), vars villkor avgörs genom avtal med kunden, per och för räkenskapsåret  som avsluta-
des den 31 december 2015:

Land Lånebelopp Tid1) Ränta (%)2) Uppläggningsavgift
Administrations-
avgift

Sverige 2 000 – 400 000 SEK 1 – 15 år 5,3 – 29,6 upp till 399 SEK upp till 19 SEK
Norge 2 000 – 500 000 NOK 1 – 18 år 8,9 – 28,4 upp till 1 990 NOK upp till 65 NOK
Finland 100 – 15 000 EUR 1 – 10 år 14,9 – 27,6 upp till 99 EUR upp till 8 EUR
Danmark 2 000 – 100 000 DKK 1 – 5 år 9,6 – 19,6 upp till 7 % av 

 nominellt belopp
25 DKK

1) Per den 31 december 2015 hade Resurs privatlån med en genomsnittlig historisk löptid om cirka 30 månader och genomsnittliga förfallna avbetalningar om cirka 1 100 SEK.
2) Den största delen av Resurs privatlån har rörlig ränta och ett mindre antal lån (samtliga i Danmark) har fast ränta.

Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet, delvis på grund av Förvärven, har den del 
av Resurs låneportfölj hänförligt till Payment Solutions-
verksamhet ökat från 6 167 miljoner SEK per den 31 
december 2013 till 7 905 miljoner SEK per den 31 
december 2015 (7 405 miljoner SEK exklusive yA 
Bank) och låneportföljen som hänför sig till Consumer 
Loans-segmentet ökat från 2 971 miljoner SEK per den 
31 december 2013 till 10 294 miljoner SEK per den 31 
december 2015 (7 260 miljoner SEK exklusive yA 
Bank). För räkenskapsåren som avslutades den 31 
december 2014 och 2015 uppgick nyutlåningen rela-
terad till Resurs privatlåneverksamhet till 2 369 miljo-
ner SEK respektive 3 557 miljoner SEK. För informa-
tion om tillväxt i Resurs låneportfölj under den 
reviderade treårsperioden som presenteras i prospek-
tet, se ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen–
Faktorer som påverkar Resurs rörelseresultat–Låne
portföljens utveckling”. Nedan stående tabell anger 
viss information om Resurs låneportfölj per den 31 
december 2015, uppdelat per land.

Låneportfölj  
(miljoner SEK)

Andel av Consumer 
Loans-portfölj (%)

Sverige 4 363 42,4
Norge 3 897 37,9
Finland 1 214 11,8
Danmark 819 7,9
Totalt 10 294 100,0

Per den 31 december 2015 var den viktade genom-
snittliga APR:en för Resurs portfölj av privatlån 14,3 
procent (11,5 procent, 17,7 procent 13,5 procent res-
pektive 26,5 procent i Sverige, Danmark, Norge (inklu-
sive privatlån till följd av yA Bank-förvärvet) respektive 
Finland). Samtliga privatlån genererar ränta vars nivå 
avgörs av Resurs på grundval av en analys av olika fak-
torer, däribland den allmänna marknadsdynamiken 
och interna faktorer såsom finansieringskostnader och 
riskexponering. Kundernas räntesatser bestäms indivi-
duellt på grundval av storleken på lånebelopp och 
kundens personliga förhållanden samt Resurs interna 
besluts- och riskhanteringsprocesser. Till exempel vad 
gäller stora privatlån kombinerar Resurs Bank sina 
interna uppgifter med en granskning av kreditupplys-
ningsföretags uppgifter, kundsvar och Bolagets 

interna databas rörande kundens kreditanvändnings- 
och konsumtionsdata, betalningsmönster samt kredit-
historik i syfte att skapa ett underlag för en riskbaserad 
prissättning och avgöra en lämplig räntesats. Se ”–
Beslutsprocess och riskhantering”. Resurs erbjuder 
kunderna en avbetalningsplan med förutbestämda 
räntesatser och återbetalningsplaner vid varje nytt 
avtalstillfälle.

Resurs erbjuder i huvudsak tre generella typer av pri-
vatlån i Sverige och Norge: (i) smålån (upp till 30 000 
SEK), (ii) medelstora lån (31 000–150 000 SEK), samt 
(iii) stora lån (151 000–400 000 SEK). I Danmark och 
Finland erbjuds smålån och medelstora lån. Lånen 
varierar i belopp, räntesats, ansökningskrav och kredit-
krav och avgifter, och marknadsförs typiskt sett mot 
konsumenter genom olika marknadsföringskanaler, 
däribland riktad post och telemarketing, masskommu-
nikation samt via låneförmedlare. Se ”–Försäljning och 
marknadsföring”. Resurs riktar sig primärt mot konsu-
menter vilka tidigare har använt Resurs retail finance-
lösningar och som Resurs därmed har uppgifter om i 
sin interna databas rörande kreditanvändnings- och 
konsumtionsdata, betalningsmönster samt kredit-
historik. Se ”–Beslutsprocess och riskhantering”.

Insurance
Resurs dotterbolag, Solid, driver Resurs försäkrings-
verksamhet. Solid är verksamt i Norden och till en viss 
del i Storbritannien, Schweiz och vissa andra europeis-
ka länder. Solids verksamhet i Storbritannien är i 
huvudsak fokuserat på reseförsäkringsprodukter. 
Solids filial i Schweiz, som öppnades 2000, har huvud-
sakligen hand om Solids försäkringsverksamhet i 
Schweiz där fokus ligger på försäkringsverksamhet 
inom detaljhandeln. Utanför Norden och Schweiz ver-
kar Solid i princip enbart genom lokala förmedlare och 
försäkringsförmedlare. Solid genererar intäkter genom 
försäkringspremier i nischade försäkringsavtal inom 
fyra huvudsakliga affärsområden: produktförsäkringar, 
reseförsäkringar, betalförsäkringar och vägassistans-/
bilgarantiförsäkringar. Solid fokuserar på nischade för-
säkringsavtal och många av dess produkter är nära 
sammanlänkade med retail-transaktioner, detaljhan-
delsföretag samt för detaljhandeln i stort. Det finns 
därför betydande möjligheter att erbjuda försäkringar 
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till befintliga kunder som härrör från Resurs verksam-
het inom detaljhandeln och från Resurs nära relationer 
med retail finance-partners i Norden. Solid avyttrade 
sin hem- och bilförsäkringsverksamhet, som inte var 
Solids kärnverksamhet, i januari 2014 för att fokusera 
på sitt valda utbud av nischade försäkringar. Se ”Kom
mentarer till den finansiella utvecklingen–Faktorer som 
påverkar Resurs rörelseresultat–Insurance”. I april 
2015 förvärvade Solid Falck Försäkringars svenska 
kunddatabas om cykelförsäkringar. Försäkringsverk-
samheten genererar också intäkter och förluster från 
investeringsportföljen, vilka rapporteras som 
nettointäkter/-kostnader från finansiella transaktioner 
och påverkas väsentligen av utvecklingen på 

kapital- och obligationsmarknaderna. För räkenskaps-
åren som avslutades den 31 december 2013, 2014 
och 2015 uppgick nettointäkter/-kostnader från finan-
siella transaktioner till 11 324 KSEK, 4 325 KSEK res-
pektive –7 941 KSEK. För ytterligare information, se 
”Historisk finansiell information–Resurs Holding AB–
Noter–Not 4 Kapitaltäckningsanalys”. Se även ”Risk
faktorer–Bolagets resultat och efterfrågan på dess pro
dukter är känsliga för påverkan av den 
makroekonomiska utvecklingen, den allmänna kon
sumtionen, konsumenternas kreditvärdighet, allmänna 
marknadsförhållanden och nivån på den ekonomiska 
aktiviteten i Norden och i andra länder”.

I tabellerna nedan anges viss information angående Resurs tecknade bruttopremie (Eng. Gross Written Premium – 
”GWP”), sorterat efter produkt och geografiskt område per den 31 december 2015: 

GWP PER SEGMENT OCH GEOGRAFI (HELÅRET 2015)

Totalt 1 161 miljoner SEK

Reseförsäkring
41 %

Produkt
34 %

Betal-
försäkringar
18 %

Vägassistans/
Bilgaranti
7 %

44 %

9 %

36 %

2 %

5 %

2 %

Övriga
3 %

Produktförsäkringar. Försäkringar avseende bland 
annat produkter och konsumentvaror, inklusive TV och 
andra elektroniska produkter, smycken och cyklar. 34 
procent av Solids GWP för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2015 genererades från pro-
duktförsäkringar. Solid söker dra fördel av de möjlig-
heter till försäljning av produktförsäkringar som 
uppstår genom Resurs verksamhet och relationer inom 
detaljhandeln. Resurs strävar därmed efter att använ-
da nämnda relationer för att öka efterfrågan på sina 
produktförsäkringar. 

Reseförsäkringar. Försäkringar avseende resor, inklu-
sive flygbiljetter och semesterbokningar. 41 procent 
av Solids GWP för räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2015 genererades från reseförsäkringar. 
Majoriteten av reseförsäkringsavtalen är tecknade i 
Storbritannien, där reseförsäkringar utgör det huvud-
sakliga erbjudandet och Solids primära erbjudande i 
Storbritannien. Solids reseförsäkringar är även sam-
manlänkade med vissa av Resurs kreditkort eftersom 
reseförsäkringar är en beståndsdel i majoriteten av 
Resurs kreditkort. 

Betalförsäkringar. Försäkringar avseende betalnings-
skydd för krediter i Resurs retail finance, privatlån och 
kreditkortskonton. Betalförsäkringar säkerställer gene-
rellt månatliga betalningar om den försäkrade blir ofri-
villigt arbetslös, ej arbetsför på grund av sjukdom eller 
sjukhusvistelse och i vissa fall återbetalning vid den 
försäkrades dödsfall om maximalt 50 000 SEK. Bolaget 
har definierat och tillämpar strikta regler för att garan-
tera likabehandling av kunder som tecknar betalför-
säkringar vilket innebär att tecknande av betalförsäk-
ringar inte villkoras av ett erhållande av relevanta 
underliggande produkter. Solid drar i stor utsträckning 
nytta av fördelar från Resurs verksamhet inom Pay-
ment Solutions och Consumer Loans, vilket kan öka 
efterfrågan på, och möjligheterna att sälja, Solids 
betalförsäkringar till befintliga kunder. 18 procent av 
Solids GWP för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 genererades från betalförsäkringar . 
Efter yA Bank-förvärvet är Resurs mål på medellång 
sikt att ersätta yA Banks nuvarande betalförsäkrings-
förmedlare med den betalförsäkring som Solid erbju-
der, vilket kommer att utöka Resurs betalförsäkringser-
bjudande i Norge. 
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Vägassistans-/bilgarantiförsäkringar. Försäkringar 
relaterade till vägassistans och bilgarantier. 7 procent 
av Solids GWP under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015 genererades från väg-
assistans-/bilgarantiförsäkringar.

Hem och bil. I januari 2014 avyttrade Solid sin hem- 
och bilförsäkringsverksamhet, som inte var Solids 
kärnverksamhet. För räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014 genererades 1,8 procent av 
Solids GWP från hem och bil.

Solid fokuserar på att tillhandahålla nischade försäk-
ringar och arbetar för att dra nytta av fördelarna med 
Resurs nätverk av retail finance-partners och verksam-
het inom Payment Solutions och Consumer Loans. 
Eftersom Solids försäkringar i huvudsak är koncentre-
rade till detaljhandeln kan Solid utnyttja Resurs nära 
arbetsrelationer med retail finance-partners för att 
åstadkomma och förstärka partnerskap och för att öka 
försäljningen av dess försäkringar. Med anledning av 
detta delar Solid ett betydande antal kunder med 
Resurs och per den 31 december 2015 var cirka 35 
procent av Solids försäkringspartners också retail 
finance-partners med Resurs. Resurs och Solid genom-
för gemensamma försäljningsmöten och Solid har på 
ett framgångsrikt sätt marknadsfört sina försäkringar 
till Resurs retail finance-partners. Solids försäkringsre-
presentanter kan till exempel vara med på besök och 
andra kundrelationsinitiativ som Resurs har hand om. 
Genom detta tillhandahålls ett försäljningsställe och 
möjliggör för Solid att dra nytta av redan befintliga 
kundrelationer. 

För räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2014 och 2015 genererades 8,7 procent respektive 
6,4 procent av Resurs totala rörelseintäkter från dess 
försäkringsverksamhet och Resurs hade 968 miljoner 
SEK respektive 1 161 miljoner SEK i GWP. 

Factoring
Utöver dessa tre primära produktkategorier bedriver 
Resurs retail finance-verksamhet även s.k. factoring 
där Bolaget tillhandahåller finansiering till små och 
medelstora bolag som syftar till att förbättra deras lik-
viditet. För att tillhandahålla tjänsten förvärvar Resurs 
bolagens kundfakturor så att de får tillgång till ome-
delbar likviditet, vilket kan bidra till att reducera deras 
exponering mot befintlig kreditrisk samt förbättra 
deras kassaflöde. När väl fakturorna förvärvats hante-
rar Resurs faktureringen, övervakningen, betalnings-
påminnelser och avräkningsprocess.

Resurs förvärvar bolagens fakturor typiskt sett mot en 
avgift som baseras på respektive fakturabelopp. 
Resurs erbjuder tre factoringmetoder: (i) med regress-
krav, (ii) utan regresskrav, och (iii) amerikansk factoring, 
där kundfordringarna används som säkerhet för köpet 
av respektive faktura. För räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2015 bestod den största delen 
av Resurs factoring av typen utan regresskrav. Resurs 

förvärvade cirka 102 500 fakturor från över 950 små 
och medelstora bolag under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015, uppgående till 
utestående belopp brutto om 192 miljoner SEK relate-
rade till Resurs factoringverksamhet under perioden. 

Inlåning
Resurs erbjuder inlåningsprodukter för privatpersoner 
och företag till kunder i Sverige och, till följd av yA 
Bank-förvärvet, Norge. Per den 31 december 2015 
hade Resurs kundinlåning på cirka 52 500 konton i 
Sverige och, till följd av yA Bank-förvärvet, cirka 
46 000 inlåningskonton i Norge. För närvarande finan-
sierar Resurs en betydande majoritet av sin utlånings-
verksamhet (däribland Payment Solutions och Consu-
mer Loans) med medel som genererats från dess 
inlåningskunder. Resurs erbjuder sparkonton, med fast 
eller rörlig ränta, som kan förvaltas via internet.

Som auktoriserat kreditinstitut kan Resurs Bank erbju-
da inlåning från privatpersoner i Sverige som täcks av 
svenska statens insättningsgaranti. Insättningsgarantin 
uppgår till ett belopp i SEK motsvarande 100 000 EUR 
per insättare i händelse av att en kontoleverantör som 
omfattas av garantin träder i konkurs eller för det fall 
Finansinspektionen i annat fall beslutar att garantiåta-
gandet ska infrias. Per den 31 december 2015 hade 
cirka 94 procent av Resurs Banks svenska kontoinne-
havare kontobalanser som understeg insättningsga-
rantin, och cirka 83 procent av Resurs Banks totala 
insättningsvolym omfattas av insättningsgarantin. På 
liknande sätt täcks samtliga yA Banks insättningskon-
ton av den norska statliga insättningsgarantin upp till 
2 miljoner NOK och per den 31 december 2015 täck-
tes cirka 97 procent av yA Banks totala insättningsvoly-
mer av den norska statliga insättningsgarantin. Resurs 
Bank  tillåter maximala uttag för personkonton om 
150 000 SEK per dag (eller 500 000 SEK per sju dagar) 
via internet, 1 miljon SEK per dag via telefon, och obe-
gränsade uttag genom brev.

Inlåning från allmänheten utgör en väsentlig andel av 
Resurs finansiering. Per den 31 december 2015 upp-
gick Resurs inlåning från privatpersoner till totalt 
16 434 miljoner SEK, vilket motsvarar 79,9 procent av 
dess totala skulder och avsättningar. Per den 31 
december 2015 uppgick Resurs Banks inlåningskonton 
till 12 992 miljoner SEK fördelade på cirka 52 500 inlå-
ningskonton i Sverige. Även om nästan all inlåning his-
toriskt varit i SEK, förvärvade Resurs, genom yA Bank-
förvärvet, inlåning från yA Banks kunder i Norge, vilket 
ökade andelen av Resurs finansiering i NOK. Per den 
31 december 2015 hade Resurs 3 601 miljoner NOK i 
inlåning från cirka 46 000 konton i Norge till följd av 
yA Bank-förvärvet. Per den 31 december 2015 utgjor-
des cirka 79 procent av Resurs Banks inlåningsbas av 
privata eller hushållskonton och cirka 21 procent av 
företagskonton medan samtliga yA Banks inlånings-
konton består av privata eller hushållskonton. Resurs 
Bank strävar efter att attrahera inlåning från 
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allmänheten genom att erbjuda en konkurrensmässig 
räntesats på insatt kapital och genom att inte uppställa 
några minimikrav vad gäller kontobalans. Per den 31 
december 2015 erbjöd Resurs Bank en genomsnittlig 
APR om 0,76 procent för dess inlåningskonton och yA 
Bank erbjöd en genomsnittlig APR om 1,78 procent 
för dess inlåningskonton. För räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015 
uppgick Resurs förhållande mellan utlåning och inlå-
ning till 78,0 procent, 87,1 procent respektive 110,7 
procent (inklusive inlåningskonton förvärvat genom yA 
Bank-förvärvet). För mer information om Resurs finan-
siering genom inlåning från allmänheten, se ”Kom
mentarer till den finansiella utvecklingen–Finansiering, 
likviditet och kapitalresurser–Finansiering–Inlåning 
från allmänheten”.

Databas
Under sina 30 år som verksam inom den nordiska retail 
finance-marknaden har Resurs samlat en stor mängd 
kundinformation, däribland information om retail 
finance-, privatlån- och kreditkortskunder. Per den 31 
december 2015 omfattade Resurs interna databas 
cirka 4,9 miljoner individuella kunder (varav cirka 3,0 
miljoner av dessa är lokaliserade i Sverige, 0,7 miljoner 
i Norge, 0,5 miljoner i Danmark och 0,7 miljoner i Fin-
land) med därtill hörande uppgifter om bland annat 
bostadsadress, historiska kreditanvändnings- och kon-
sumtionsdata samt betalningsmönster. Av de cirka 3,0 
miljoner individuella kunderna i Sverige, klassificera-
des cirka 26 procent, 24  procent respektive 50 procent 
som hög-, medel- respektive lågaktiva kunder. Högak-
tiva kunder är kunder med en utestående lånebalans 
under de föregående 12 kalendermånaderna. Medel-
aktiva kunder är kunder med en utestående låneba-
lans avseende avbetalningslån under de föregående 
12 kalendermånaderna. Lågaktiva kunder är kunder 
med en utestående lånebalans under de föregående 
13–36 kalendermånaderna och/eller kunder med 
beviljad kredit. Solid har också en intern databas i vil-
ken Bolaget samlar information om dess försäk-
ringskunder. Resurs följer och analyserar sina kunders 
kreditanvändnings- och konsumtionsdata, betalnings-
mönster samt kredithistorik på samtliga sina produkter 
hänförliga till dess bankverksamhet, vilket hjälper 
Bolaget att strategiskt rikta sig till specifika kunder för 
vilka Bolagets andra kreditprodukter och försäkringar 
är bäst lämpade. Härigenom kan Bolaget minska sina 
försäljnings- och marknadsföringsutgifter, öka antalet 
ansökningar, samt hantera sin riskprofil. Vid marknads-
föring av produkter till kunder i sin interna databas 
iakttar Resurs gällande regler avseende databasmark-
nadsföring och -kommunikation genom respektive 
nyttjad marknadsföringskanal och inom respektive 
land där Bolaget är verksamt. Resurs filtrerar av legala 
skäl bort vissa kunder från sina kampanjer på grund av 
kundens riskprofil eller av den anledningen att kunden 
redan har aktuell produkt. Se ”–Försäljning och mark
nadsföring”. Resurs ledning anser sig, delvis mot bak-
grund av den stora interna databasen, vara i en stark 

position vad gäller möjligheten att bedöma och han-
tera risker samt minimera Bolagets kreditförluster. Se 
”Riskfaktorer–Omfattningen och tillväxten av Resurs 
försäljningsverksamhet är beroende av effektiviteten 
av Resurs marknadsföringsaktiviteter, vilka i sin tur är 
beroende av mängden och relevansen av tillgänglig 
data avseende potentiella kunder”.

Resurs lägger till nya kunder till sin interna databas när 
ansökningar och Resurs villkor godkänts av kunden. 
Resurs uppdaterar och förnyar kundinformationen i sin 
interna databas baserat på efterföljande mellanhavan-
den med kunderna och baserat på den information 
som genereras med anledning av inköps- och betal-
ningsmönster. Kunder som på 12 månader inte har 
haft någon balans på ett revolverande kreditkonto 
kvarstår i Bolagets databas men kategoriseras som 
inaktiva. Kunderna kvarstår i databasen tills de inte 
längre har någon beviljad kredit hos Bolaget, till 
exempel då en kund avslutar sitt konto, och inte haft 
ett saldo de senaste 36 månaderna.

Följande bild utvisar utvecklingen över tid av totalt 
kundantal om vilka Resurs har information i sin interna 
databas: 

STOR KUNDBAS ETABLERAD ÖVER TID: 4,9 MILJONER SEK

201520102001

Sverige Danmark Finland Norge

0,5

2,4
CAGR: +

18%

4,9

3,0

Antal kunder i databasen (miljoner)

Kvaliteten och värdet av Resurs interna kundinforma-
tion varierar från land till land. Kundinformationen i 
Finland är till exempel mer värdefull på grund av den 
begränsade tillgången till användbara offentliga kre-
dituppgifter. Delvis på grund av förvärven som 
genomförts av Resurs under den reviderade treårspe-
rioden som presenteras i prospektet använder Bola-
gets olika dotterbolag och förvärvade verksamheter 
för närvarande olika databaser och Resurs arbetar 
aktivt med, och utreder möjligheter, att integrera de 
förvärvade databaserna och kundinformationen. När 
Resurs fullt ut har kombinerat sin databas med de som 
förvärvats genom Förvärven, kommer Bolaget att ha 
en än mer sofistikerad helnordisk intern databas för att 
följa kundernas kreditanvändnings- och konsumtions-
data, betalningsmönster samt kredithistorik och kom-
mer att vara mer kapabelt att effektivt försälja sina 
olika produkter till existerande kunder. Se ”Riskfakto
rer–Det finns en risk att Resurs inte kommer lyckas 
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integrera sin ITinfrastrukturplattform, sina databaser 
eller sitt dataanalyssystem på ett framgångsrikt sätt”.

Försäljning och marknadsföring
Översikt
Resurs har utvecklat en sofistikerad och anpassnings-
bar försäljnings- och marknadsföringsmodell som är 
skräddarsydd för vart och ett av de länder där dess 
produkter erbjuds. Modellen är anpassad för att kunna 
beakta retail finance-partners preferenser samt uppgif-
ter om kreditanvändnings- och konsumtionsdata, 
betalningsmönster samt kredithistorik som är tillgäng-
liga i dess interna databas. Därutöver beaktar Resurs 
marknadsföringsmodell marknadsföringsrestriktioner 
och dataskyddsregler i de länder där dess produkter 
erbjuds. Resurs försäljnings- och marknadsföringsmo-
dell närmar sig potentiella kunder genom ett omni-
kanal-tillvägagångssätt som omfattar både butiksför-
säljning och e-handelsinteraktion. Resurs fortsätter att 
investera i och utveckla sin mobila samt nätbaserade 
närvaro för att utnyttja den potential som finns inom 
den växande och attraktiva e-handelsmarknaden, och 
Resurs är fokuserat på att bli en viktig leverantör av 
betallösningar och privatlån genom kanaler för mobil- 
och e-handel samt handel i butik på alla sina 
marknader.

Resurs använder åtskilliga kanaler för att marknadsföra 
sina produkter: direkt marknadsföring (såsom mark-
nadsföring per post, e-post och telemarketing, främst 
till befintliga kunder i Resurs interna databas), mass-
kommunikation samt förmedlare. Resurs marknadsför 
vidare sina produkter i samband med månatlig avise-
ring som skickas till befintliga kunder. Resurs uppsätt-
ning av nyttjade kommunikationsvägar skiftar beroen-
de på geografisk plats, men kan generellt sägas vara 
tungt viktad mot riktade marknadserbjudanden. För-
säljningskanalen via förmedlare kommer att öka i bety-
delse till följd av yA Bank-förvärvet, eftersom yA Bank 
historiskt, i högre utsträckning, har förlitat sig på för-
medlare. Följande tabell anger för varje land, hur stor 
ungefärlig andel i procent av Resurs Banks nyutlåning 
avseende Consumer Loans som genererats genom rik-
tad marknadsföring och telemarketing, marknadsfö-
ring genom masskommunikation samt marknadsföring 
genom förmedlare för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015: 

Land

Riktad post 
och tele-

marketing (%)

Mass  -
kommu nika-

tion (%)
Förmedlare

(%)
Sverige 66 6 28
Norge 391)  122)  493)

Finland 71 20 9
Danmark 100 0 0
1) Inklusive nyutlåning relaterad till Consumer Loans från yA Bank: 36 procent.
2) Inklusive nyutlåning relaterad till Consumer Loans från yA Bank: 7 procent.
3) Inklusive nyutlåning relaterad till Consumer Loans från yA Bank: 57 procent.

Resurs uppsättning av kundrekryteringskanaler och 
marknadsföring till befintliga kunder identifierade i 
dess databas varierar vidare beroende på produkt. För 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2015 genererade interna försäljningskanaler, såsom 
direktmarknadsföring och telemarketing, 92 procent 
av antalet utfärdade kreditkort av Resurs Bank (exklusi-
ve co-branded) och 64 procent av Resurs nylåneut-
veckling hänförlig till Consumer Loans (67 procent 
exklusive nylåneutveckling relaterad till Consumer 
Loans från yA Bank, som i högre utsträckning förlitar 
sig på förmedlare), medan externa försäljningskanaler, 
såsom förmedlare och masskommunikation, generera-
de 8 procent antalet utfärdade kreditkort av Resurs 
Bank (exklusive co-branded) och 36 procent av Resurs 
nylåneutveckling hänförliga till Consumer Loan (33 
procent exklusive nylåneutveckling relaterad till Con-
sumer Loans från yA Bank, som i högre utsträckning 
förlitar sig på förmedlare). För räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014 genererade interna 
försäljningskanaler, såsom direktmarknadsföring och 
telemarketing, 76 procent av antalet utfärdade kredit-
kort av Resurs Bank (exklusive co-branded) och 79 pro-
cent av Resurs nylåneutveckling hänförlig till Consu-
mer Loans, medan externa försäljningskanaler, såsom 
förmedlare och masskommunikation, genererade 24 
procent av antalet utfärdade kreditkort av Resurs Bank 
(exklusive co-branded) och 21 procent av Resurs nylå-
neutveckling hänförlig till Consumer Loans. För räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015 
genererade befintliga kunder i Resurs Banks interna 
databas 86 procent av Resurs Banks nyutlåning inom 
Consumer Loans och 82 procent av antalet nya utfär-
dade kreditkort av Resurs Bank (exklusive Co-branded) 
medan nya kunder genererade 14 procent av Resurs 
Banks nyutlåning relaterat till Consumer Loans och 18 
procent av antalet nya utfärdade kreditkort av Resurs 
Bank (exklusive Co-branded). Vad gäller Resurs Consu-
mer Loans-portfölj i Sverige var Resurs nylåneutveck-
ling för räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015 till följd av direktadresserad marknadsföring 
per post, telemarketing, höjningar av befintliga lån, 
onlinereklam och förmedlare cirka 30 procent, 21 pro-
cent, 16 procent, 6 procent respektive 28 procent. För 
ytterligare information om Resurs volymer för Payment 
Solutions och Consumer Loans, se ”Kommentarer till 
den finansiella utvecklingen–Faktorer som påverkar 
Resurs rörelseresultat–Låneportföljens utveckling”.

Resurs riktar sig mot en mängd kundsegment som är 
väl anpassade för Bolagets produkter. Till följd av 
Resurs önskade kundriskprofil, tenderar dock en stor 
del av Resurs kunder utgöra medel- till lågriskkunder. 
Vad gäller privatlån och kreditkort riktar sig Resurs 
främst till befintliga retail finance-kunder med 
utgångspunkt i uppgifter om lånebeteende och 
använder interna rankingmodeller som utvärderar och 
rangordnar potentiella kunder. Resurs marknadsför 
även sina privatlån och kreditkort i försäljningskam-
panjer till befintliga kunder genom att använda 
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uppgifter om lånebeteende, tillsammans med demo-
grafisk information, och Bolaget har varit framgångs-
rikt i att öka efterfrågan på kreditkorten genom dessa 
försäljnings- och marknadsföringsåtgärder. Till exem-
pel hade 5,6 respektive 5,3 procent av det totala anta-
let av Resurs svenska kunder i Resurs interna databas 
ett eller flera kreditkort utgivna av Resurs, per den 31 
december 2014 respektive 2015. Resurs följer kunder-
nas kreditanvändnings- och konsumtionsdata, betal-
ningsmönster samt kredithistorik genom Bolagets 
interna databas. Vissa faktorer kan leda till att en viss 
person förs in eller ut i Resurs målkundssegment, däri-
bland ålder, löneförändringar, anställningsstatus, för-
ändringar i årsinkomst, bostadsägande, misslyckanden 
med att göra vissa betalningar, samt erhållen eller 
borttagen betalningsanmärkning.

Följande grafer utvisar ett exempel avseende Resurs 
målkundsprofil för Resurs privatlånsverksamhet. 

FOKUS PÅ MEDELÅLDERS KUNDER
procent, åldersfördelning
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Procent av försäljning fördelat på försäljningskanaler, helåret 2015 
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33 %
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100 %
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Resurs retail finance-verksamhet driver Resurs övergri-
pande verksamhet genom att fortlöpande fylla på den 

interna databasen med stora och diversifierade grup-
per av marknadsföringsmottagliga kunder till vilka 
Resurs över tid kan marknadsföra sina kreditkort och 
privatlån. Resurs strävar efter att utöka sitt nätverk av 
retail finance-partners och marknadsför sina retail 
finance-lösningar avseende butiksförsäljning och 
e-handel till återförsäljare av produkter och tjänster 
med höga genomsnittspriser och låg inköpsfrekvens 
samt till återförsäljare som understryker kundlojalitet 
och återkommande försäljning. Resurs marknadsför 
huvudsakligen genom lokala försäljningsteam, vilka 
främjar dess retail finance-produkter till potentiella 
retail finance-partners genom riktad marknadsföring 
och platsbesök. Resurs lokala försäljningsteam belyser 
retail finance-produkternas förmåga att driva försälj-
ning och förbättra kundnöjdhet och -lojalitet. Dessa 
lokala försäljningsteam tillhandhåller även kundservice 
till befintliga retail finance-partners, och kan skapa 
starka relationer med dessa samt tillhandahålla ytterli-
gare produkter och tjänster, såsom skräddarsydda 
bonusprogram och kampanjer samt lojalitetsprogram. 
Resurs har en speciell försäljningsgrupp bestående av 
dedikerade tjänst- och supportspecialister som utbil-
dar retail finance-partners försäljningsbiträden och 
anställda i hur retail finance-produkter kan användas 
för att driva på försäljningen. Dessa anställda genom-
förde över 3 500 platsbesök under 2015.

Som en del av Resurs pågående ansträngningar att 
expandera basen av retail finance-partners och främja 
nylåneutveckling relaterad till dess retail finance-pro-
dukter, upprätthåller Resurs en lista med potentiella 
och önskvärda retail finance-partners som uppdateras 
och förnyas regelbundet. 

Resurs delar in förhandlingar med potentiella retail 
finance-partners i fyra steg och Bolaget inkluderar 
potentiell nylåneutveckling från potentiella partners 
över samtliga fyra steg vid uppskattande av potentiell 
nylåneutveckling över medellång sikt. Det första ste-
get, analyssteget, består av det tidiga skedet av iden-
tifikation och prioriteringar av potentiella partners 
med vilka Resurs haft begränsad eller ingen annan 
kontakt än via marknadsföringsmaterial. Det andra ste-
get, diskussionssteget, som motsvarar en betydande 
andel av de partners som Resurs bearbetar och består 
i det tidiga skedet av förhandlingar genom vilka kon-
takter med den potentiella partnern initieras samtidigt 
som Resurs ökar sina försäljnings- och marknadsfö-
ringsåtgärder i syfte att öka intresset för Resurs retail 
finance-lösningar. Det tredje steget, erbjudandeste-
get, består av betydande försäljnings- och marknads-
föringsåtgärder samt framläggande av Resurs 
avtalsmall och -villkor. Avslutningsvis, förhandlings- 
och avslutssteget kan ta flera månader att fullgöra och 
består av förhandlingar om avtalet och villkoren för 
tjänsterna. Resurs och respektive potentiell partner är 
vid ingen tidpunkt under dessa fyra steg bundna att 
tillhandahålla tjänster, och det är inte ovanligt att dis-
kussioner avslutas innan det fjärde steget nås.
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Eftersom konsumenter typiskt sett lär sig om retail 
finance-lösningar från butiksbiträden och anställda hos 
respektive retail-partner och därmed ofta ansöker om 
kreditkort mot bakgrund av relationen till retail finan-
ce-partnern, förlitar sig Resurs till stor del på sina retail 
finance-partners för att marknadsföra Bolagets retail 
finance-lösningar. I detta hänseende har Resurs retail 
finance-verksamhet relativt sett en låg marknadsfö-
ringskostnad, då efterfrågan på Resurs retail finance-
produkter huvudsakligen genereras av direkt- och 
e-handelsförsäljning samt marknadsföringsinsatser 
som genomförs av dess retail finance-partners. Resurs 
och dess retail finance-partners delar en gemensam 
målsättning om ökad försäljning. Resurs har överens-
kommelser med sina retail finance-partners om att 
aktivt driva på försäljning och marknadsföringsåtgär-
der och därmed konsumentansökningar gällande 
retail finance-produkter och fortsatt eller förnyad 
användning av befintliga retail finance-produkter eller 
förnyad användningar av befintliga retail finance-pro-
dukter. Många av Resurs överenskommelser med retail 
finance-partners är exklusiva.

När väl en konsument blir godkänd för mottagande av 
lån och har accepterat Resurs villkor, blir denne en 
Resurs-kund varvid Resurs kan sammanställa och 
bevaka värdefull konsumentdata, inklusive vissa upp-
gifter om kreditanvändnings- och konsumtionsdata, 
betalningsmönster samt kredithistorik, och uppdatera 
sin interna databas. Resurs använder denna informa-
tion för att hitta potentiella kunder för försäljning av 
sina produkter inom Credit Cards och Consumer 
Loans. Resurs marknadsför dessa produkter huvudsak-
ligen genom olika kanaler, däribland riktad marknads-
föring (vilket inkluderar riktad post, e-post och tele-
marketing), masskommunikation, inklusive 
online- samt tryckt reklam samt externa förmedlare 
som arbetar med att värva ansökningar för Resurs pro-
dukter. Ansökningar gällande privatlån och kreditkort 
mottas online, per e-post och per telefon.

Resurs använder generellt sett sin interna databas gäl-
lande kreditanvändnings- och konsumtionsdata, betal-
ningsmönster samt kredithistorik, i tillägg till kreditvär-
deringsinformation och kundsvar, för att identifiera 
och välja potentiella kunder avseende privatlån och 
kreditkort. Mycket av den statistiska analys som Resurs 
genomför härrör från dess erfarenhet av lånebeteen-
den, då Bolaget strävar efter att undvika försäljning till 
kundgrupper eller andra individer som sannolikt inte 
kommer att ansöka eller bli beviljade privatlån eller 
kreditkort. Kundinriktningen möjliggör för Resurs att 
optimera både svarsfrekvensen och kvaliteten på 
ansökningarna genom en sofistikerad dataanalys, och 
möjliggör därför för Resurs att mer effektivt marknads-
föra sina privatlån och kreditkorts-produkter. Resurs 
följer även kundernas konsumtions- och återbetal-
ningsmönster i syfte att på strategiskt sätt erbjuda till-
lägg till befintliga kredit- och lånelimiter (s.k. topups), 
vilket under den reviderade treårsperioden som 

presenteras i prospektet har utgjort en lönsam och 
växande kanal för att generera nyutlåning. För exem-
pelvis Resurs Consumer Loans-portfölj i Sverige har 
Resurs nylåneutveckling hänförlig till tilläggslån upp-
gått till 0,20 miljarder SEK, 0,28 miljarder SEK respek-
tive 0,31 miljarder SEK för räkenskapsåren som avslu-
tades den 31 december 2013, 2014 och 2015. Tillägg 
till befintliga lån representerade 16 procent av nylåne-
utvecklingen i Sverige (20 procent i Norden) relaterad 
till Resurs Consumer Loans under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015.

Vad gäller Resurs insurance-verksamhet erbjuder Solid 
sina försäkringsprodukter direkt till konsumenter samt 
genom samarbeten med retail finance-partners, lokala 
agenter samt försäkringsförmedlare. Solid säljer även 
betalförsäkringar till Resurs kunder inom Payment 
Solutions respektive Consumer Loans. För räkenskaps-
åren som avslutades den 31 december 2014 och 2015 
genererades cirka 22 procent respektive 21 procent av 
Resurs GWP av Resurs retail finance-partners som 
erbjuder Solids försäkringar. Under samma perioder 
genererades 13 procent respektive 16 procent av 
Resurs GWP av korsförsäljning av betalförsäkringar för 
Resurs produkter inom Payment Solutions och Consu-
mer Loan till existerande kunder. Partners agerar 
huvudsakligen inom konsumentmarknaden och säljer 
typiskt sett produkter eller tjänster för vilka försäkring 
kan säljas som en tilläggsprodukt eller mot en tilläggs-
kostnad. När en konsument köper en cykel från en 
partner, kan partnern exempelvis erbjuda en cykelför-
säkring som tillhandahålls av Solid. Solid använder 
även kampanjer för att driva efterfrågan för dess pro-
dukter vid köpetillfället (t.ex. gratis cykelförsäkring 
under en begränsad tidsperiod med möjlighet att för-
länga mot en årlig avgift). Denna marknadsföringsmo-
dell fungerar väl med Resurs e-handelspartners, vilka 
kan skapa online- samt annan direktanpassad reklam 
som riktas mot onlinekonsumenterna. Solid har ett 
dedikerat försäljningsteam som marknadsför Solids 
försäkringar till potentiella nya partners och som även 
uppgraderar befintliga partners (s.k. upsell). När väl 
Solid har etablerat ett partnerskap, strävar Solid efter 
att öka omfattningen av försäkringar i partnerns pro-
duktportfölj. Utöver genomförandet av försäljnings- 
och marknadsföringsåtgärder, genomför Solids 
anställda även platsbesök och utbildningsprogram i 
syfte att utbilda partners i hur de kan sälja de olika för-
säkringar som Solid erbjuder. Solids primära metod 
avseende direkt marknadsföring till konsumenter 
består av riktade brevutskick, e-post och telemarke-
ting. Dessa marknadsföringsmetoder används primärt 
för att marknadsföra nya försäkringsprodukter gente-
mot befintliga kunder samt avtalsförlängningar till 
desamma. Solid använder sin onlinebutik och närvaro i 
sociala medier för att marknadsföra sina produkter 
samt belysa kampanjer.
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Marknadsföringskanaler 
Direktadresserad marknadsföring per post och 
telemarketing
Resurs använder regelbundet telemarketing och skick-
ar direktadresserad marknadsföring per post till poten-
tiella privatlån- och kreditkortskunder i Norden. Under 
den reviderade treårsperioden som presenteras i pro-
spektet har Resurs generellt sett ökat användningen 
av riktad marknadsföring genom post och telemarke-
ting för att driva på nyutlåning. För exempelvis Resurs 
Consumer Loans-portfölj i Sverige har Resurs nylåne-
utveckling hänförlig till direktadresserad marknadsfö-
ring och telemarketing uppgått till 0,73 miljarder SEK, 
0,91 miljarder SEK respektive 0,99 miljarder SEK för 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2013, 2014 och 2015 (0,57 miljarder SEK, 0,58 miljar-
der SEK respektive 0,59 miljarder SEK för direktadres-
serad marknadsföring). Baserat på dess kundidentifie-
ringsmodell, indelar Resurs sina målkunder i olika 
segment som reflekterar svarsfrekvens, riskprofil och 
tolerans med avseende på kommunikationsfrekvens. 
Vad gäller direktadresserad marknadsföring per post, 
testar Resurs priselasticitet i syfte att optimera kund-
respons samt för att ytterligare opti mera marknadsfö-
ringseffektiviteten och anpassa meddelanden till 
marknadssegment med liknande preferenser. Exem-
pelvis kan Resurs genom direktadresserad marknads-
föring per post erbjuda kreditkort med reseförsäkring 
till en retail finance-kund som har använt Resurs betal-
lösning för att finansiera en semester. Resurs anpassar 
utformningen av marknadsföringsmaterialet som 
skickas genom direktadresserad marknadsföring per 
post så att utnötning undviks och har vidare förmåga 
att identifiera kunder och därvid skräddarsy marknads-
föringsmaterial med hänsyn till produkttyp och till-
gänglig kundinformation via Resurs interna databas. 
Resurs förmåga att identifiera specifika kunder med 
skräddarsytt marknadsföringsmaterial kan bidra till att 
skapa en i allmänhet högre frekvens vad gäller kund-
respons jämfört med masskommunikationspost.

Vad gäller potentiella privatlånskunder använder 
Resurs telemarketing och skickar riktad post till ett 
stort antal målkunder med information om privatlån, 
vilket utvisar målkundens intresse för privatlån. Poten-
tiella privatlånekunder är utvalda utifrån sannolikheten 
att de blir beviljade med avseende på specifika privat-
lånsbelopp eller räntenivåer och erhåller standardise-
rad marknadsföringsinformation och -material som 
inte är personlig. Exempelvis kan Resurs ringa en kund 
i syfte att fråga om denne är intresserad av Resurs kre-
ditkort eller att sammanföra eventuella utestående lån 
och därefter, om personen är intresserad, följa upp 
telemarketingaktionen med material eller ansöknings-
handlingar med riktad post. Vid mottagande och 
granskning av en komplett ansökan tillhandahåller 
Resurs information om det potentiella lånebeloppet 
och räntenivån om och när sökandens ansökan 
beviljas.

På liknande sätt, och i enlighet med lokala marknads-
föringsbestämmelser, använder Resurs även telemar-
keting och riktad post och e-post för att nå ett stort 
antal kunder med information om kreditkort och inbju-
der till intresseanmälningar avseende dessa produkter. 
Beroende på resultatet av Resurs interna godkännan-
de- och riskhanteringsprocess får potentiella kredit-
kortskunder skräddarsydd information och marknads-
föringsmaterial med meddelande om att de är 
kvalificerade för viss kreditkortsprodukt. Exempelvis 
kan Resurs i sin riktade post medsända kreditkortsvill-
kor och en uppskattad kreditlimit och räntesats.

Masskommunikation
Resurs har genomfört marknadsföring genom mass-
kommunikation såsom online-marknadsföring, tryckt 
reklam, butiksreklam och reklam genom marknads-
föringsteam på offentliga platser. Under den revidera-
de treårsperioden som presenteras i prospektet har 
Resurs användande av marknadsföring för att driva 
nyutlåning ökat något. För exempelvis Resurs Consu-
mer Loans-portfölj i Sverige, uppgick Resurs nylåneut-
veckling hänförlig till online-marknadsföring till 0,08 
miljarder SEK, 0,11 miljarder SEK respektive 0,11 mil-
jarder SEK för räkenskapsåren som avslutades den 31 
december 2013, 2014 och 2015. Resurs, som använ-
der masskommunikation för att marknadsföra sina pro-
dukter för Credit Cards och Consumer Loans, har haft 
framgång med butiksreklam samt marknads-
föringsteam på offentliga platser i Sverige. Marknads-
föring online inkluderar onlinereklam avseende Resurs 
kreditkort. Resurs tillhandahåller även en tjänst som 
möjliggör för potentiella kunder att över nätet ansöka 
om privatlån och kreditkort, samt även elektroniskt 
signera sin ansökan och få besked direkt. Därtill är 
marknadsföring över nätet en kostnadseffektiv mark-
nadsföringskanal och är ett komplement till marknads-
föring genom riktad post och telemarketing. Exempel-
vis kan Resurs följa upp telemarketing-samtal med 
e-post och andra erbjudanden online. Vad gäller 
privat lån, är masskommunikation generellt sett inte 
effektiv och medför låga svarsfrekvenser från kunder, 
men kan skapa varumärkes- och produktkännedom 
hos kunder, vilket kan öka efterfrågan på Resurs privat-
lån och andra produkter. 

Förmedlare
Resurs har typiskt sett använt fem förmedlare i Sveri-
ge, tre förmedlare i Norge (exklusive yA Banks för-
medlarnätverk om 10 förmedlare) och två förmedlare i 
Finland för att marknadsföra sina produkter inom pri-
vatlån och kreditkort. Förmedlarna erhåller som regel 
en procentandel, cirka tre till fem procent av utlånat 
kapitalbelopp eller ett fast belopp per kreditkort som 
aktiverats. Förmedlare kan tjäna som en lättillgänglig 
extern marknadsföringspartner, vilket är särskilt 
användbart i växande marknader eller under perioder 
på året då Resurs märker av en avtagande kund-
efterfrågan och frekvens vad gäller ansökningar för 
Resurs produkter. Förmedlare använder olika former 
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av masskommunikation – huvudsakligen tryckt reklam, 
TV och radio – för att marknadsföra privatlån och kre-
ditkort. Genom dess förmedlare kan Resurs utöka sin 
kundpool och mängden kundinformation i sin interna 
databas. Förmedlare är en viktig extern marknadsfö-
ringskanal för Resurs på varje marknad där Resurs 
bedriver verksamhet. Förmedlarna fungerar som en 
kompletterande marknads förings kanal i förhållande till 
direktbrevs- och tele marketing kanalerna som Resurs 
använder och har, exempelvis gällande utvecklingen 
av nyutlåningen i Sverige under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015 då förmedlare 
genererade cirka 28 procent av nyutlåningen, ökat 
över tid. Resurs nylåneutveckling relaterad till dess 
Consumer Loans-portfölj i Sverige hänförlig till för-
medlare uppgick till 0,22 miljarder SEK, 0,23 miljarder 
SEK respektive 0,55 miljarder SEK för räkenskapsåren 
som avslutades den 31 december 2013, 2014 och 
2015. Till följd av yA Bank-förvärvet, eftersom yA Bank 
förlitat sig på förmedlare i hög utsträckning för att 
marknadsföra och generera nya lån, har Resurs ökat 
sin användning av förmedlare, framförallt i Norge. 
Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har Resurs generellt sett ökat använd-
ningen av förmedlare och avser att fortsätta att strate-
giskt använda förmedlare som en marknadsföringska-
nal, däribland genom yA Banks gedigna nätverk av 
förmedlare i Norge. Se även ”Riskfaktorer–Resurs är 
beroende av outsourcing av vissa tjänster och affärs
processer och av andra samarbetspartners”.

Loyo
Under 2013 förvärvade Resurs Flat Wallet AB och 
appen Flatwallet, vilket Bolaget döpte om och utveck-
lade till Loyo – en app som fungerar som en mobil 
plånbok och tillhanda håller ett sätt att kommunicera 
med Resurs kunder inom segmentet Payment Solu-
tions. Kunderna kan använda Loyo för att se sina trans-
aktioner, sin godkända kreditlimit och sina utestående 
balanser. Vid vissa av Resurs retail finance-partners 
butiker, kan kunder betala för varor genom appen. 
Med Loyo kan kunder via ett enda gränssnitt på sin 

mobil se sina olika butikskort, lojalitetprogram och 
kreditkort. Resurs använder Loyo för att sälja ytterliga-
re produkter, såsom privatlån och kreditkort till sina 
målkunder, samt till att effektivisera kundansöknings-
processen och Resurs förmåga att utöka sin kundbas. 
Exempelvis kan Resurs genom Loyo-appen mobilt 
skicka meddelanden och notiser om produkter till kva-
lificerade kunder. Intresserade kunder kan därmed 
ansöka om och signera ett avtal om kreditkort genom 
Loyo-appen. Per den 31 december 2015 hade Loyo 
cirka 80 000 användare. Loyo tilldelades utmärkelsen 
”Årets bankapp” 2015 av affärstidningen Privata 
Affärer.

Beslutsprocess och riskhantering
Översikt
Resurs beslutsprocess före ett finansiellt åtagande är 
en datadriven integrerad process med fokus på risk-
hantering. Se ”Riskhantering”. Processen stöds av 
Resurs analytiska kompetens, marknadserfarenhet och 
nyttjandet av sofistikerade mallar och modeller för att 
organisera och filtrera data. Dessa mallar och modeller 
har skapats genom statistisk information som upp-
dateras och utvecklas fortlöpande. De flesta av Resurs 
beslut om finansiering görs automatiskt baserat på en 
kvantitativ utvärdering av tillgänglig data. Besluts-
processen skiljer sig beroende på produkttyp och 
Resurs Bank tillämpar en riskbaserad prissättning med 
avseende på vissa av sina privatlåneprodukter. För 
Resurs betallösningar används generellt sett samma 
beslutsprocess, medan Bolaget för privatlåneproduk-
ter använder separata beslutsprocesser beroende på 
typ av lån. Processen utförs huvudsakligen i ett cen-
tralt system, med vissa undantag där lokala system är i 
färd att integreras. Beslutssystemet analyserar, bland 
andra funktioner, intern och extern kundinformation 
och genererar en score som statistiskt representerar 
varje sökandes kreditvärdighet. Resurs har utvecklat 
landsspecifika förfaranden som beaktar lokala dataför-
hållanden, upp gifter från kreditupplysningsföretag 
samt tillämpliga regelverk. Se ”Riskhantering”.



 87

Verksamhetsbeskrivning

Nedanstående bild ger en översikt av Resurs beslutsprocess och belyser vissa centrala processdelar: 

Extern 
klassificering

Extern prövning Intern prövning

Lå
g

 r
is

k

A  B  C

D  E
✓

✓
Internt scorekort + publik data  
för riskjusterad prissättning

Avslag baserat på intern data✘

M
ed

el
 r

is
k

F  G  H ? ✓
Svagare extern kreditupplysning  
kan kompenseras med prickfri  
intern betalningshistorik

H
ö

g
 r

is
k

I  ... ✘ ✘ Ansökan avslagen

Payment Solutions 
Retail Finance
Resurs beslutsprocess för retail finance-produkter kret-
sar huvudsakligen kring uppgifter från kunderna själva, 
samt externa källor, inklusive information från kredit-
upplysningsföretag samt uppgifter om kreditanvänd-
nings- och konsumtionsdata, betalningsmönster samt 
kredithistorik i Resurs interna databas. Generellt sett 
ansöker kunden om retail finance-produkter vid köp-
tillfället genom att ange viss personlig information 
genom ett gränssnitt i butiken eller e-handelsplatsen 
och får då besked om huruvida ansökan beviljas eller 
avslås. Resurs tillämpar inte riskbaserad prissättning 
avseende sina retail finance-produkter, utan Resurs 
beslutsprocess är automatiserad och sker i följande 
steg sedan ansökan erhållits: (i) kontroll sker av i vilken 
mån sökanden är ny, befintlig eller tidigare Resurs-
kund, (ii) en kreditmall genereras baserat på produkt, 
plats och kundstatus, där vissa minimikrav uppställs för 
ett godkännandebeslut och därtill upprättas en begä-
ran om extern kreditupplysning, (iii) kontroll sker mot 
Resurs interna beslutsriktlinjer, och (iv) beslut om att 
bevilja eller avslå ansökningen meddelas. Beslutssys-
temet använder en sammanställning av över 100 ana-
lytiska mallar och modeller för att organisera och bear-
beta information från interna och externa källor i syfte 
att kunna meddela ett slutligt beslut till sökanden. 
Resurs mallar utgörs av skräddarsydda uppgiftsförfråg-
ningar och väljs utifrån en mängd olika faktorer, däri-
bland butikstyp och begärt lånebelopp.

Initialt bedömer Resurs interna databas om varje ny 
sökande är en ny, befintlig eller tidigare Resurs-kund. 
För det fall sökanden är en ny sökande, om vilken 
Resurs inte har några eller väldigt få uppgifter, väljer 
beslutssystemet automatiskt någon av Resurs generel-
la mallar för att begära ett urval externa uppgifter från 
ett lokalt kreditupplysningsföretag. Beslutssystemet 
väljer mallar baserat på en mängd olika faktorer, 

däribland butikstyp och begärt lånebelopp. Om ansö-
kan exempelvis kommer från en kund som köper varor 
i en exklusiv teknikbutik, väljer beslutssystemet en mall 
som efterfrågar fler specifika och detaljerade uppgifter 
från kreditupplysningsföretaget. I Sverige innehåller 
exempelvis en kreditupplysning normalt uppgifter om 
sökandens inkomst, ålder, civilstånd, skuldnivå, fastig-
hetsinnehav, räntebetalningar och sammanställning av 
lån. Med utgångspunkt i dessa externa uppgifter från 
kreditupplysningen analyserar beslutssystemet och 
meddelar ett beslut om beviljande eller avslag. Om 
sökanden är en befintlig eller tidigare kund, väljer 
beslutssystemet automatiskt en lämplig generell mall 
och analyserar uppgifterna i den interna databasen så 
att det antingen (i) väljer en särskilt anpassad mall som 
används för att begära ett urval uppgifter från ett 
lokalt kreditupplysningsföretag, eller (ii) om möjligt 
meddelar beslut om att bevilja eller avslå baserat på 
en kombination av interna och externa uppgifter. 
Resurs uppdaterar normalt sett uppgifterna i sin inter-
na databas på månadsbasis, då ytterligare uppgifter 
om kreditanvändnings-, inköps- och betalningar gene-
reras med varje faktureringscykel, vilket kan ge värde-
fulla och aktuella insikter om en sökandes kreditan-
vändnings- och konsumtionsdata, betalningsmönster 
samt kredithistorik. Se ”–Databas”. I de fall Resurs 
interna databas innehåller samtliga uppgifter som 
efterfrågas av vald mall, kan beslutssystemet få till-
gång till och analysera uppgifterna för att därefter 
meddela ett beslut. Resurs arbetar fortlöpande med 
att öka sin interna informationsdatabas och sin förmå-
ga att använda denna information i beslutsmallar – 
utan att använda någon extern information – för att 
kunna meddela beslut om att bevilja eller avslå 
ansökningar.

Utifrån en analys av intern och extern data gentemot 
den valda mallen kommer beslutssystemet att auto-
matiskt meddela ett beslut om att bevilja eller avslå 
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ansökan på grundval av vissa minimikrav och utförd 
säkerhetskontroll. Minimikravet skiftar beroende på 
vald mall (exempelvis ställer mallar som används vid 
köp av högprisföremål i dyra butiker högre krav) och 
kan till exempel innehålla krav på bland annat en nor-
mal inkomst lika med eller över bestämda nivåer, 
minsta och högsta ålder, en fast adress, ett telefon-
nummer och avsaknad av betalningsanmärkningar. För 
ansökningar vid butikskassa, krävs att sökanden kan 
uppvisa giltig legitimationshandling för retail finance-
partnern. För ansökningar vid e-handel, använder 
Resurs ett system mot bedrägeri som identifierar miss-
tänkta fall och varnar så att Resurs kan kontakta sökan-
den per telefon för en säkerhetskontroll. Därtill till-
kommer att sökanden vid e-handel då varan ska 
hämtas på en fysisk hämtningsplats måste uppvisa gil-
tig legitimationshandling vid utlämningen av varan. 
Under vissa omständigheter, när befintliga eller tidiga-
re kunder väljer att förnya eller ansöka om ett nytt kort 
med högre kreditlimit, kan Resurs kontakta sökanden 
per telefon för att få bekräftat att ansökan gjorts och 
verifiera sökandens identitet. För sökanden vid e-han-
del, har Resurs en digital signaturplattform där god-
kända kunder kan signera det underliggande avtalet 
elektroniskt genom ett säkert gränssnitt. Därtill utför 
Resurs kontroller på samtliga sökanden med avseende 
på bedrägeri, terroristlistning och penningtvätt.

Credit Cards
Resurs beslutsprocess avseende produkter inom 
 Credit Cards varierar beroende på om sökanden är en 
intern eller extern sökande. Externa sökanden inklude-
rar nya, befintliga eller tidigare kunder som har ansökt 
om kreditkort per post eller genom Resurs online-
gränssnitt. Interna sökanden är befintliga kunder som 
Resurs har identifierat som potentiella kreditkorts-
kunder, men som ännu inte har ansökt om kreditkort. 
Resurs erbjuder generellt sett kreditkort till förvalda 
interna kandidater. Resurs Bank tillämpar inte någon 
risk baserad prissättning avseende sina produkter inom 
 Credit Cards. Dock betalar Resurs Banks kredit-
kortskunder som  väljer en längre avbetalningsperiod 
en högre ränta, varigenom risken därmed indirekt 
beaktas i priset.

För externa kandidater liknar beslutsprocessen i stora 
delar beslutsprocessen vid ansökan om retail finance. 
Sökanden uppger vissa personuppgifter, Resurs kon-
trollerar uppgifter från kreditupplysningsföretag och 
beslutssystemet utför automatiskt samma fyra steg 
och analys med stöd av Resurs mallar och gransk-
ningsprocess. På samma sätt som vid retail finance-
ansökningar får sökanden besked om huruvida ansö-
kan beviljas eller avslås inom några sekunder. 

För interna ansökningar använder Resurs intern infor-
mation, däribland uppgifter ur Bolagets interna data-
bas, för att identifiera potentiella kreditkortskunder 
med stöd av (i) en s.k. riskbaserad score, och (ii) en s.k. 
marknadsföringsscore. Den riskbaserade scoren gene-
reras primärt genom användande av den interna 

databasen samt extern information för att identifiera 
befintliga kunder med attraktiva egenskaper avseende 
kreditanvändnings- och konsumtionsdata, betalnings-
mönster samt kredithistorik. Då interna sökanden i all-
mänhet är befintliga och aktiva kunder är uppgifterna i 
den interna databasen typiskt sett tillräckliga och ak-
tuella (eftersom de uppdateras på månadsbasis), kan 
beslutssystemet få tillgång till och analysera uppgifter-
na för att generera en riskbaserad score. Om Resurs 
saknar tillräcklig intern information för att generera en 
riskbaserad score kommer dessa kunder att sorteras 
bort från den eventuella urvalsgruppen. Om kunden 
ansöker om en högre kreditlimit än vad denne förvalts 
till, analyserar beslutssystemet kundens efterfrågade 
kreditlimit genom att använda lämplig mall. Besluts-
systemet gör, på grundval av dessa urvalsmetoder och 
riskbaserad scoring, ett urval av potentiella sökanden 
varigenom potentiella interna sökanden antingen 
godkänns eller avslås för vidare bedömning, vilket i 
allmänhet reducerar antalet potentiella interna sökan-
den väsentligt. Därefter genererar beslutssystemet en 
marknadsföringsscore, vilken primärt grundas på inter-
na uppgifter gällande kundens historik som sökande 
och skäl till att denne är befintlig kund. Exempelvis 
kan en sökande med ett aktivt lånebeteende komma 
att generera en positiv marknadsföringsscore eftersom 
det är mer sannolikt att just denne skulle vara intresse-
rad av att få information om Resurs produkter. Resurs 
använder normalt riktade brevutskick för att erbjuda 
kreditkort till interna sökanden som då undertecknar 
och återsänder kreditkortsavtalet innan de använder 
kreditkortet. 

Analysen av intern och/eller extern information jämfört 
med interna beslutsriktlinjer är i allt väsentligt densam-
ma som förfarandet vid beslut i frågan om beviljande 
av retail finance-lån. Beslutssystemet beviljar eller 
avslår ansökan på grundval av vissa minimikrav och 
säkerhetskontroller. Minimikraven varierar med vald 
mall, men inkluderar bland annat krav avseende regel-
bunden inkomst lika med eller högre än bestämda 
nivåer, minsta och högsta ålder, fast adress, telefon-
nummer och avsaknad av betalningsanmärkning. 

Consumer Loans
Eftersom en del av privatlånen som skapas av Resurs 
är föremål för riskbaserad prissättning använder Resurs 
ett stringent och datacentrerat beslutssystem som i 
hög grad förlitar sig på information från den interna 
databasen samt extern information, däribland infor-
mation från kreditupplysningsföretag. Sökandena 
ansöker normalt om privatlån uppgående till små (upp 
till 30 000 SEK) och medelstora belopp (31 000–
150 000 SEK) eller stora belopp (150 000 SEK eller 
mer), för vilka skilda beslutsprocesser tillämpas. I all-
mänhet blir inte ansökningar om små belopp föremål 
för en riskbaserad prissättning och sökanden erhåller 
ett privatlån med standardvillkor och en fast räntesats, 
medan ansökningar om medelstora och stora belopp 
blir föremål för en riskbaserad prissättning och 
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beviljade sökanden fördelas i kategorier på grundval 
av inkomst, riskfördelning och begärt lånebelopp, vil-
ket avgör villkoren och räntesatsen för aktuellt privat-
lån. Resurs beslutssystem startar automatiskt sedan en 
ansökan mottagits och består av fem steg: (i) kontroll 
av om sökanden är ny, befintlig eller tidigare Resurs-
kund, (ii) val av mall och begäran om kreditupplysning, 
(iii) kontroll mot interna beslutsriktlinjer, (iv) tillämpning 
av riskbaserad prisfördelning, och (v) ett erbjudande. 
Som ovan nämnt använder beslutssystemet analytiska 
mallar och modeller för att organisera och bearbeta 
information från interna och externa källor innan ett 
slutligt beslut meddelas sökanden. För ansökningar 
om större lånebelopp hjälper dock systemet även till 
att skapa en riskfördelning som används till att skapa 
villkoren för aktuellt privatlån.

Resurs system bekräftar först genom sin interna data-
bas om varje ny sökande är en ny, befintlig eller tidiga-
re Resurs-kund. För det fall sökanden är en ny sökan-
de, om vilken Resurs inte har några, eller väldigt få 
uppgifter, väljer beslutssystemet automatiskt någon av 
Resurs generiska mallar för att begära ett urval av 
externa uppgifter från det lokala kreditupplysnings-
företaget. Därefter analyserar beslutssystemet auto-
matiskt den inhämtade externa informationen och 
meddelar ett beslut. För ansökningar gällande små 
lånebelopp är detta beslut typiskt sett antingen ett 
beviljande eller avslag, varvid beviljade kunder erhål-
ler ett privatlån med standardvillkor och fast räntesats. 
För ansökningar gällande stora och medelstora låne-
belopp där Resurs tillämpar riskbaserad prissättning, 
kommer mallanalysen att generera ett beslut om bevil-
jande, avslag eller prövning. I fall då beslut om pröv-
ning meddelas kommer Resurs behöriga personal att 
kontakta sökanden för att diskutera ansökningen och 
inhämta ytterligare information.

Om sökanden är en befintlig eller tidigare Resurs-
kund, analyserar beslutssystemet automatiskt informa-
tionen i Bolagets interna databas för att avgöra om 
sökandens betalningsförmåga och -historik, vilket 
inkluderar utestående amortering och ränta avseende 
dennes retail finance eller kreditkort, kategoriseras 
som positiv, är neutral eller negativ. För räkenskapsår-
et som avslutades den 31 december 2015 generera-
des 86 procent av Resurs Banks nylåneutveckling hän-
förlig till Consumer Loans av befintliga kunder genom 
information och data från Resurs Banks interna data-
bas. Resurs uppdaterar normalt uppgifterna i sin inter-
na databas på månadsbasis, vilket kan ge värdefulla 
och aktuella insikter om en sökandes kreditanvänd-
nings- och konsumtionsdata, betalningsmönster samt 
kredithistorik och väsentligt påverka utfallet av ansö-
kan. Exempelvis skulle vissa sökanden kunna under-
kännas vid tillämpning av Resurs generiska beslutsmall 
men godkännas vid tillämpning av den särskilt anpas-
sade mallen eftersom beslutssystemet beaktar Resurs 
uppgifter om kundernas betalningsmönster och -his-
torik för att med hänsyn till detta välja en särskilt 

anpassad mall. Efter analysen väljer beslutssystemet 
en lämplig mall och begär extern information från kre-
ditupplysningsföretag. För samtliga låneansökningar 
analyserar beslutssystemet intern och extern informa-
tion, inklusive scores, för att generera en score som 
statistiskt anger varje sökandes kreditvärdighet. För 
ansökningar av lån om stora belopp ställs det högre 
krav jämfört med lån om mindre belopp. Scorecards 
kan bidra till att påvisa Resurs potentiella riskexpone-
ring och kan tillhandahålla en mängd information som 
Resurs kan använda för att avgöra om ansökan ska 
beviljas eller inte. Exempelvis kan scorecards flagga 
för och fånga uppgifter om sökandens dröjsmålshisto-
rik, antal gånger sökanden varit föremål för inkasso-
åtgärder eller tvist samt andra negativa anmärkningar. 
Resurs scorecardsmodeller, som har utvecklats internt 
av erfarna analytiker, varierar något från land till land 
beroende på mängden tillgänglig information på 
marknaden. Vissa modeller för scorecards baseras på 
en kombination av intern och extern data medan 
andra endast tar hänsyn till externa riskindikatorer.

Resurs använder dessa scorekort för att indela sökan-
dena i olika kategorier. Villkoren och räntesatsen som 
tillämpas på den sökandes privatlån är direkt kopplade 
till den kategori sökanden hamnat i och motsvarar en 
riskallokering på grundval av beslutssystemets 
bedömning av sökandens risk för Resurs. Riskhante-
ringssystemet använder interna och externa källor vil-
ket kan förbättra tillförlitligheten i beslutsprocessen, 
vilket har bidragit till att Resurs har minskat antalet 
kunder vars lån blir föremål för inkassoåtgärder, särskilt 
vad gäller högriskkategorier och -ansökningar. Se 
”Riskhantering”.

Handläggare får under vissa förutsättningar åsidosätta 
ett systemgenererat beslut, genom att bevilja ansök-
ningar som inte lever upp till minimikraven (”approval 
overrides”). Även om det inte finns någon generell 
gräns för antalet approval overrides har användandet 
av approval overrides historisk varit begränsat i rela-
tion till det totala antalet beviljade lån. För räken-
skapsåren som avslutades den 31 december 2014 och 
2015 uppgick approval overrides till 1,5 procent res-
pektive 1,1 procent.

Vid analysen av interna och/eller externa uppgifter 
och jämfört mot kreditmallarna kommer kreditpolicyn 
avslå vissa ansökningar automatiskt på grundval av 
vissa minimikrav och säkerhetskontroller. Minimikravet 
skiftar men innehåller bland annat krav på en normal 
inkomst lika med eller över bestämda nivåer, minsta 
och högsta ålder, en fast adress, ett telefonnummer 
och avsaknad av betalningsanmärkningar. För att för-
säkra sig om att den information som lämnas är kor-
rekt, och för att uppfylla lokala bestämmelser, kräver 
Resurs att den som ansöker om privatlån anger vissa 
uppgifter som av Resurs kan stämmas av mot intern 
och extern information för att verifiera sökandens 
identitet och kontrollera att denne lever upp till ställda 
minimikrav. Samtliga sökanden måste uppvisa giltig 
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identitetshandling. För ansökningar gällande stora 
lånebelopp vidtar Resurs ytterligare åtgärder, såsom 
att kontakta sökanden per telefon, hemma eller på 
arbetsplatsen, i syfte att verifiera identiteten.

Resurs använder ett system mot bedrägeri som identi-
fierar misstänkta fall och varnar så att sökanden kan 
kontaktas per telefon för en säkerhetskontroll. Därtill 
genomför Resurs kontroller avseende bedrägeri, upp-
tagning på terroristlista eller penningtvätt på samtliga 
sökanden. 

Till följd av yA Bank-förvärvet förvärvade Resurs yA 
Banks privatlåneverksamhet i Norge. Resurs ledning 
har utvärderat yA Banks beslutsprocesser och kommer 
att sträva efter att implementera Resurs interna 
beslutsprocess och -praxis i Norge. Resurs ledning för-
väntar sig inte att förvärvet av yA Banks privatlåneverk-
samhet väsentligen kommer att påverka Bolagets 
övergripande riskhanteringsprocess för privatlån.

Inkassoåtgärder
Resurs inkassoåtgärder varierar beroende på enhet 
och har som generell målsättning att bemöta betal-
ningsdröjsmål på ett tidigt stadium. Inkassoprocessen 
indelas i två faser: (i) förinkasso, och (ii) inkasso. Förin-
kassofasen sker under dröjsmålsperioden och varierar i 
längd beroende på land och produkttyp och vilken 
verksamhet produkten härstammar ifrån. Nedanståen-
de tabell visar uppgifter om Resurs dröjsmålsperioder. 

Enhet Dröjsmålsperiod 
Resurs Bank 
 Helsingborg 

upp till 120 dagar för alla produkter 
och länder 

Ellos Finans upp till 100 dagar beroende på 
 produkt och land

Finaref upp till 75 dagar för små lånebelopp 
för alla länder 
upp till 110 dagar för stora lånebelopp 
för alla länder

Dan-Aktiv upp till 120 dagar för alla produkter 
och geografier

yA Bank upp till 90 dagar för alla produkter och 
geografier

Under förinkassofasen för Resurs en dialog med kun-
den och övervakar lån som befinner sig i en tidig 
dröjsmålsfas. Exempelvis skickar Resurs månatligen 
och/eller med två veckors mellanrum en påminnelse 
avseende utestående kapitalbelopp och kontobalans. 
Resurs kontaktar även kunden per telefon för att disku-
tera dröjsmålet och betalningsskyldigheten. yA Bank 
använder främst skriftliga påminnelsebrev och påmin-
nelsemeddelanden via SMS. De flesta förinkassoåtgär-
der kräver betalning av hela det förfallna beloppet, 
men Resurs kan även erbjuda mildare alternativ, såsom 
senareläggande av betalningsfrister, tillfälliga amorte-
ringsfria perioder och avstående från dröjsmålsavgif-
ter. Erbjudanden om mildare alternativ styrs av tillämp-
ligt inkassoförfarande för aktuell enhet och 
produkttyp, och begränsas generellt sett till fall då 

kunden befinner sig i ett senare skede av en dröjs-
målsfas och har betydande förfallna belopp. Exempel-
vis är det mer sannolikt att Resurs för en dialog om 
mildare alternativ avseende stora lånebelopp efter-
som dessa lån generellt sett har längre dröjsmålsperio-
der med större utestående belopp.

När dröjsmålsperioden eller betalningsdröjsmålet har 
löpt ut, lämnas de flesta konton som fortsatt är i dröjs-
mål över till ett av Resurs externa inkassoföretag som 
får inkassera fordran å Resurs vägnar. Resurs har gene-
rellt sett tillämpat detta inkassoförfarande i alla sina 
enheter och verksamhetsländer; yA Bank använder 
också en liknande process varigenom ett externt 
inkassoföretag används för att inkassera konton i 
betalningsdröjsmål. Vad gäller Dan-Aktiv blir dock 
konton i dröjsmål föremål för interna inkassoåtgärder, 
vilket varit förfarandet sedan innan förvärvet av Dan-
Aktiv och detta har behållits för inkassoåtgärder i Dan-
mark. Resurs tillämpade tidigare en intern inkassopro-
cess för konton i dröjsmål men i januari 2015 
implementerade Resurs nya inkassoprocesser som 
innebär att externa inkassoföretag anlitas. Bytet till 
externa inkassoföretag berodde på att Resurs har valt 
att fokusera på sina kärnkompetenser samt att externa 
inkassoföretag har större gäldenärsdatabaser och kan 
mer effektivt sammanföra skulder till flera långivare i 
syfte att nå en förlikningsöverenskommelse med 
gäldenären.

Med undantag för yA Bank använder Resurs en metod 
som benämns ”champion and challenger” för presta-
tionsutvärdering av de anlitade inkassoföretagen. En 
tillämpning av metoden innebär att Resurs fortlöpan-
de övervakar och utvärderar prestation och effektivitet 
hos anlitade inkassoföretag. I enlighet med denna 
metod använder Resurs minst två inkassoföretag i 
varje marknad där Bolaget är verksamt. Genom att 
använda flera inkassoföretag kan Resurs jämföra före-
tagens prestationer och kan justera antalet uppdrag 
till företagen baserat på en komparativ analys av före-
tagens prestation och effektivitet avseende skuldin-
drivning. Denna utvärderingmetod kan minimera kost-
nader kopplade till kreditförluster och kan öka antalet 
framgångsrika inkasseringar. Även om yA Bank för när-
varande inte använder sig av denna ”champion and 
challenger”-metod för prestationsutvärdering, kan yA 
Bank besluta att anta denna metod som en del i sin 
strategi för 2016 för att minska kostnaderna och öka 
graden av indrivna fordringar hänförliga till sin 
inkassoverksamhet.

Kundtjänst
Kundtjänsten tjänar som en administrativ-, operativ 
och kundsupportsgrupp inom Resurs. Kundtjänstav-
delningen verkar inom Norden med ett centraliserat 
regelverk och driftsmål som tillämpas och verkställs på 
lokal och landsspecifik nivå i Resurs lokala kontor i hela 
Norden.
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Innan 2015 utfördes Resurs kundsupport primärt av 
dess kundsupportavdelning i Helsingborg. I oktober 
2015, omstrukturerade Resurs sin kundsupport till att 
fungera på lokal landsspecifik nivå under bred översyn 
av den centraliserade kundtjänsten i Helsingborg. 
Resurs omstrukturerade sin kundsupport på grund av 
koncernens geografiska expansion och allmänna till-
växt, eftersom en lokal kundsupportverksamhet kan 
bidra till ett lokalt anpassat utförande av kundsupport 
avseende landspecifika produkter, information och 
erbjudanden. Därutöver har den lokala kundsupport-
verksamheten fört med sig ökad kapacitet vad gäller 
lokala språkkunskaper. Resurs anställer personer som 
talar modersmål i de länder som Resurs är verksamt.

Representanter från kundtjänstavdelningen hanterar 
all kommunikation med Resurs kunder per telefon, 
e-post och vanlig post. Därutöver hanterar represen-
tanter från kundtjänstavdelningen all administrativ och 
icke försäljningsrelaterad kommunikation med Resurs 
retail finance-partners. Den stora majoriteten av kund-
tjänståtgärder hanteras internt och inbegriper förbere-
delse och administration av vissa betallösningar och 
ansökningsprocesser avseende privatlån, kommunika-
tion med kunder, svarande på vanliga frågor, hantering 
av tillägg till låneavtalsvillkor, kredit problem hos retail 
finance-partners och beredning av ansökningar om 
tilläggslån. I oktober 2015 fick Resurs kundtjänstavdel-
ning ytterligare ansvar, där ibland organisering och 
genomförande av förinkassoåtgärder såsom kundring-
ningar och påminnelsebrev. Vissa mindre väsentliga 
funktioner, däribland dokumentförvaring och utskrift 
och distribution av månatliga meddelanden har 
outsourcats.

Resurs lokala kundsupportverksamhet och mål, som 
omfattar hela Norden, tillsammans med kundtjänst-
centrets centraliserade översyn, fokuserar på kund-
upplevelse och strävar efter att säkra en konsekvent 
kvalitet avseende kundsupport i alla de länder där 
Resurs är verksamt.

Immateriella rättigheter
Resurs använder sig av en rad olika varumärken, han-
delsbeteckningar och logotyper, däribland RESURS 
BANK, SOLID FÖRSÄKRINGAR, SUPREME CARD och 
LOYO, vilka i olika kombinationer av ord och logotype 
har registrerats hos behöriga myndigheter i de juris-
diktioner inom vilka Resurs är verksamt. Resurs avser 
ytterligare stärka skyddet för sina immateriella rättig-
heter genom att ingå anställnings- och uppdragsavtal 
som innehåller bestämmelser rörande nyttjandet av 
dess immateriella rättigheter. Med undantag för dess 
varumärken och handelsbeteckningar anser inte 
Resurs att någon individuell, eller serie av, immate-
riella rättigheter har någon väsentlig betydelse för 
dess verksamhet som helhet.

HR
Anställda
Under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015, inräknat yA Bank-förvärvet, hade Resurs 706 
FTE:s över hela den nordiska regionen, varav 361 
arbetade på Resurs huvud kontor i Helsingborg. Den 
största delen av Resurs operativa verksamhet utförs av 
anställda på en centraliserad nivå, vilket inkluderar 
huvudkontorets funktioner inom ekonomi, riskhante-
ring, marknadsföring, HR och IT. Utöver nämnda cen-
traliserade funktioner har Resurs ett antal anställda 
som hanterar kund- och affärsnära frågor på nationell 
nivå. Bolaget använder sig av leverantörer för vissa 
stödfunktioner såsom marknadsföring och IT/drift. Av-
seende IT-drift hanterar den externa leverantören enk-
lare IT-tjänster som lagring/datacenter och support-
tjänster samt telekommunikation. 

Nedanstående tabell utvisar antalet FTE:s inom Resurs 
indelat i funktioner per det angivna datumet (inklusive 
tjänstlediga anställda): 

Per den 31 decem-
ber

Funktion 2015 2014 2013
Ekonomi 39 32 21
Treasury 2 3 3
Aktuarier 1 1 1
Juridik 13 13 5
Compliance & Riskkontroll 91) 8 4
HR 10 8 6
IT och säkerhet 75 60 53
Administration och verk-
samhet 315 291 193
Övrigt 196 198 227
yA Bank 46 – –
Totalt 706 614 513
1) Inkluderar tre anställda inom den första försvarslinjen. Se ”Riskhantering–Riskstyr

ningsstruktur–Trelinjeförsvar”.

Nedanstående tabell utvisar antalet FTE:s inom Resurs 
geografiskt indelade per det angivna datumet (inklusi-
ve anställda vid yA Bank och tjänstlediga anställda):

Per den 31 decem-
ber

Land 2015 2014 2013
Sverige 408 402 344
Norge 92 34 15
Finland 43 34 29
Danmark 69 60 3
Solid 93 84 122
Totalt 706 614 513

Antalet anställda inom Resurs har i stor utsträckning 
påverkats av förvärv under den reviderade treårsperio-
den som presenteras i prospektet. I Sverige ökade 
Resurs antal FTE:s för räkenskapsåret som avslutades 
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den 31 december 2013 med 21 till följd av Förvärvet 
av Ellos Finans låneportfölj. Resurs ökade antalet 
FTE:s under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2014 med 60 FTE:s till följd av förvärvet av 
Dan-Aktiv. Resurs ökade antalet FTE:s med 51 FTE:s 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014 till följd av förvärvet av Finaref. Dessutom 
förvärvade Bolaget nyligen yA Bank som per den 31 
december 2015 hade 46 FTE:s.

Rekrytering och utbildning
Resurs inställning till att anställa och utbilda sin arbets-
kraft ligger i linje med Bolagets företagsmål. Resurs 
försöker anställa individer som inte enbart kan utföra 
vad som krävs av dem till följd av den position de 
innehar, utan även personer som är flexibla när Bola-
get förändrar arbetsflödena och personer som stödjer 
Bolagets mål om att alltid förbättra processerna.

Efter anställning har Resurs ett standardiserat intro-
duktionsprogram för nyanställda som bland annat 
innehåller riskhantering, compliance, bolagsvärdering-
ar och strategi. Anställda erhåller ytterligare arbets-
utbildning relaterat till deras specifika tjänst från 
avdelningscheferna.

Resurs uppmuntrar en unik och stödjande miljö för sin 
arbetskraft och har nyligen utvecklat ett internt initiativ 
för företagskultur, ”DO IT”, med syfte att uppnå 
Resurs mål om att vara Drivande, Öppen, Innovativ 
och Pålitlig. Resurs företagskultur och nämnda initiativ 
syftar till att få ut det bästa från sin arbetskraft och 
främja en drivande, öppen samt mer sammanhängan-
de miljö och förhållande mellan Bolagets anställda 
och de olika affärsenheterna.

Resurs anser att Bolaget har goda relationer med sina 
anställda samt med tillämpliga fack och arbetsråd. Per 
den 31 december 2015 var cirka 45 procent av Bola-
gets anställda medlemmar i fackförbund. Resurs led-
ning har möten med fackliga representanter två gång-
er i månaden för att informera facken om den senaste 
utvecklingen i affärsverksamheten. Bolaget har inte 
varit med om några arbetsstopp eller varit med i 
någon facklig tvist under femårsperioden som avsluta-
des den 31 december 2015.

IT
Resurs IT-infrastruktur och -plattformar stödjer alla 
delar av Bolagets verksamhet och kan tillhandahålla 
support och extra funktioner och anpassningar till 
Resurs lokala verksamheter runtom i Norden. Resurs 
har historiskt sett vuxit främst organiskt och har tidiga-
re utökat och uppdaterat sin IT-infrastruktur för att 
möta de ökade krav som följer av denna tillväxt. De 
senaste två åren har Resurs även vuxit genom förvärv, 
inklusive yA Bank-koncernen som arbetar på sin egen 
IT-plattform, och har därmed tillförts ytterligare appli-
kationer utöver den centraliserade IT-plattformen. 
Medan vissa av de externa systemen fortfarande är i 

bruk är Resurs i färd med att minska antalet system 
och kommer gradvis att konsolidera och flytta de 
externa systemen till den centraliserade IT-plattformen 
i syfte att ytterligare bland annat underlätta de nordis-
ka verksamhetsprocesser och produktutveckling. 

Bortsett från dessa mindre, äldre IT-system använder 
Resurs främst en centraliserad IT-plattform som bland 
annat består av ett kärnsystem för banktjänster (konto- 
och kundinformation) och separata lager av system 
som stödjer operationella och kundorienterade pro-
cesser, inklusive hantering av kundrelationer och data 
samt kundidentifikation och riktade system. IT-platt-
formen underlättar användandet av dessa system för 
Resurs verksamheter, vilket är nödvändigt för bankens 
dagliga verksamhet. Resurs IT-funktioner och -verk-
samhet, som inkluderar IT-utveckling, -underhåll samt 
drift och support är centralt styrda från huvudkontoret 
i Helsingborg, som även arbetar med att konsolidera 
och effektivisera IT-driften för hela koncernen. Resurs 
IT-plattform organiserar och ger tillgång till olika sys-
tem som är nödvändiga för att underlätta Resurs aktiva 
och strategiska användande av sin interna databas vad 
gäller kreditanvändnings- och konsumtionsdata, betal-
ningsmönster samt kredithistorik. Se ”–Databas”.

IT-plattformens hård- och mjukvara är skalbar och flexi-
bel, vilket gör att den kan anpassas till nya förhållan-
den, produkter och marknader. Resurs har systematiskt 
förbättrat sin IT-infrastruktur och har investerat i 
modern infrastruktur och nätverk. Infrastrukturen är 
utformad med sedvanliga kärnfunktioner för samtliga 
länder med tilläggsfunktioner och -anpassningar för 
lokala landsspecifika verksamheter och regler.

I samband med uppgraderingen av infrastrukturen har 
Resurs koncentrerat IT-funktioner och IT-drift på sina 
kärnkompetenser och har outsourcat driften av infra-
strukturen, inklusive sina datacentraler. Resurs data-
centraler är belägna i Sverige och handhas av outsour-
cingpartnern. Datacentralerna speglas och hålls 
geografiskt åtskilda för att minska påverkan från kata-
strofer och tekniska fel. Resurs information och data är 
föremål för daglig back-up och Resurs utför regelbun-
det intrångstest för att bedöma informationssäkerhe-
ten. Resurs bedömer att säkerheten är tillräcklig givet 
Resurs riskprofil för datasäkerhet. Se ”Riskhantering”.

Försäkringar
Resurs har försäkringar som täcker brott, allmänt 
ansvar, skada på egendom och tjänsteresor. Därutöver 
har Resurs en skadeslöshetsförsäkring som täcker 
yrkesansvar för finansiella institutioner och en försäk-
ring som täcker ansvaret för chefer, styrelseledamöter 
och andra nyckelpersoner i ledningen. Ovan nämnda 
försäkringar har tecknats på koncernnivå med Resurs 
Holding AB som försäkringstagare och tillhandahåller 
försäkringsskydd för de verksamma bolagen i Resurs-
koncernen. Försäkringarna innehåller olika täcknings-
gränser beroende på aktuell ansvarstyp. 
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Försäkringarna är föremål för sedvanliga begränsning-
ar som styrs av de aktuella försäkringsbolagen. Resurs 
försäkringsskydd är utformat för att skydda Bolaget 
från väsentliga förluster i samband med t.ex. systemfel 
i databehandling samt kunders och anställdas bedrä-
gerier, vilket inkluderar förluster till följd av avbrott i 
affärsverksamheten. Resurs anser att dess försäkrings-
skydd är i enlighet med marknadspraxis. Det finns 
dock en risk att Resurs kommer att ådra sig en förlust 
eller bli föremål för anspråk som går utöver relevant 
skydd i försäkringarna. Se ”Riskfaktorer–Resurs kan 
drabbas av kostnader som inte täcks av försäkringar”.

Fastigheter
Resurs hyr huvudkontoret på Ekslingan 9, 250 24 Hel-
singborg, liksom kontoren i Borås, Köpenhamn, Oslo, 
Helsingfors, Stockholm, Göteborg och Umeå. Förut-
om vad som nämnts så finns det ingen fastighet som 
Resurs anser vara av betydelse för sin verksamhet. 
Bolaget hyr all egendom som används i de lokala verk-
samheterna. Resurs har en specifik policy och specifika 
krav angående den fysiska säkerheten på Bolagets 
fastigheter.

Materiella anläggningstillgångar
Per den 31 december 2015 uppgick värdet av Resurs 
materiella anläggningstillgångar till 37 132 KSEK. De 
materiella anläggningstillgångarna består huvudsakli-
gen av IT- och kontorsutrustning. 

Rättsliga och administrativa 
förfaranden samt liknande ärenden
Resurs är från tid till annan föremål för olika krav och 
part i tvister som härrör från dess dagliga verksamhet. 
Med undantag för vad som anges nedan samt för vad 
som anges i ”Legala frågor och kompletterande infor
mation–Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden” är 
eller har Resurs under de senaste tolv månaderna från 
denna dag, vare sig självt eller genom annan, varit 
part i statliga, legala eller administrativa förfaranden, 
skiljeförfaranden eller tvister som haft eller som för-
väntas att ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet. Såvitt Bolaget 
känner till förväntas inte heller några sådana 
förfaranden. 

I egenskap av tillståndspliktig bank reglerad och över-
vakad av Finansinspektionen måste Resurs beräkna 
och rapportera kapitaltäckning till Finansinspektionen 
på nivån för koncernens yttersta moderbolag inom 
EES. Se ”Regulatorisk översikt–Reglering avseende 
bankverksamhet”. Resurs Holding AB bildades som 
ett holdingbolag till koncernen i samband med Nordic 
Capitals investering i Resurs 2012. Cidron, ett bolag 
bildat i Luxemburg, var det bolag som användes av 
Nordic Capital för majoritetsaktieinnehavet i Resurs 

Holding AB vid tidpunkten för investeringen. Denna 
koncernstruktur anmäldes till Finansinspektionen i 
samband med ägarprövningen 2012 och efterföljande 
förvärv som gjordes av Resurs.

Från november 2012 till och med första kvartalet 2014 
beräknade och rapporterade Resurs kapitaltäckning 
till Finansinspektionen på Resurs Bank AB-nivå (den 
verksamhetsbedrivande banken). Från och med andra 
kvartalet 2014 har Resurs, utöver rapportering av kapi-
taltäckning på Resurs Bank AB-nivå, beräknat och rap-
porterat koncernens kapitaltäckning till Finansinspek-
tionen på Resurs Holding AB-nivå (moderbolaget i 
den verksamhetsbedrivande koncernen). I september 
2015 kom Resurs och dess ägare fram till att den for-
mella beräkningen och rapporteringen av Resurs kapi-
taltäckning till Finansinspektionen skulle skett på 
Cidron-nivå, Resurs yttersta moderbolag inom EES. 
För att säkerställa att bankens kapitaltäckning ska rap-
porteras på Resurs Holding AB-nivå togs Cidron bort 
från koncernstrukturen i september 2015 och likvide-
rades därefter. Sedan september 2015 har Resurs Hol-
ding AB varit koncernens yttersta moderbolag inom 
EES och således den korrekta nivån för beräkning och 
rapportering av koncernens kapitaltäckning.

Eftersom Resurs bedömde att Cidron inte var en del 
av koncernen, och därför inte föremål för koncernens 
kapitaltäckningskrav, övervägde inte Cidron att struk-
turera, och strukturerade således inte heller, aktiekapi-
talet för att uppfylla de regulatoriska kapitaltäcknings-
kraven enligt relevanta kapitaltäckningsregler. 
Närmare bestämt bestod Cidrons aktiekapital av ett 
antal olika preferensaktieklasser med företrädesrätt till  
både utdelning och likvidation. Trots att samtliga 
aktier innehades av en ägare och det därmed inte 
fanns differentierade intressen bland flera ägare, upp-
fyllde inte preferensaktierna kraven för att inkluderas 
vid beräkningen av koncernens regulatoriska kapital-
kvoter under perioden mellan november 2012 och 
september 2015. Till följd härav uppfyllde inte kärnpri-
märkapitalet och den totala kapitalrelationen på 
Cidron-nivå relevanta kapitaltäckningskrav under peri-
oder mellan november 2012 och september 2015. För 
ytterligare information om beräkningen av Resurs 
kapitaltäckning på respektive nivå för Cidron, Resurs 
Holding AB och Resurs Bank AB, samt en detaljerad 
jämförelse av Resurs historiska kapitaltäckning beräk-
nad på respektive nivå för Cidron, Resurs Holding AB 
och Resurs Bank AB, se ”Historisk finansiell informa
tion–Resurs Holding AB–Noter–Not 3 Riskhantering”.

Den 11 september 2015 kontaktade och ingav Resurs 
en promemoria till Finansinspektionen. Efter en begä-
ran från Finansinspektionen kompletterades prome-
morian den 18 september 2015 med historiska beräk-
ningar och rapportering av kapitaltäckning samt 
beskrivning av regelefterlevnad på Resurs Holding AB-
nivå samt Cidron-nivå för den period Cidron existera-
de. Resurs meddelade också Finansinspektionen att 
likvidationen av Cidron hade påbörjats. Den 18 mars 
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2016 informerade Finansinspektionen Resurs om att 
myndigheten kommer att öppna ett sanktionsärende i 
frågan, en process som Resurs bedömer kommer att 
ta mellan tre och sex månader att slutföra. Finansin-
spektionens granskning av promemorian och Resurs 
historiska kapitaltäckningsrapportering pågår för när-
varande och utgången av denna granskning är ännu 
okänd.

Vid granskning och beaktande av överträdelser där 
reglerade institut är inblandade kan Finansinspektio-
nen generellt vidta någon av följande åtgärder: (i) 
bekräfta att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga, 
(ii) utfärda en icke-offentlig anmärkning med begäran 
om att överträdelsen ska avhjälpas eller åtgärdas, (iii) 
utfärda en offentlig negativ anmärkning med av-
seende på överträdelsen, (iv) utfärda en offentlig var-
ning gällande potentiell återkallelse av det reglerade 
institutets tillstånd, eller (v) återkalla det reglerade 
institutets tillstånd att bedriva verksamhet. I samband 
med åtgärderna (iii) och (iv) ovan kan Finansinspektio-
nen dessutom ålägga det reglerade institutet en sank-
tionsavgift, vilken minst, enligt lag, kan uppgå till 
5 000 SEK och maximalt 10 procent av institutets 
omsättning under det omedelbart föregående räken-
skapsåret (sanktionsavgiften får dock inte sättas till ett 
belopp som resulterar i att institutet inte kan efterleva 
dess regulatoriska krav).

Vid granskning av överträdelser och bedömning av 
lämpliga åtgärder ska Finansinspektionen beakta hur 
allvarlig överträdelsen är och dess varaktighet. Finans-
inspektionen ska särskilt beakta, bland annat, (i) över-
trädelsens natur, (ii) överträdelsens faktiska och poten-
tiella effekter på det finansiella systemet, (iii) skador 
som har uppstått till följd av överträdelsen och (iv) det 
reglerade institutets grad av ansvar. Finansinspektio-
nen ska också beakta försvårande omständigheter, 
såsom tidigare överträdelser eller överträdelser hän-
förliga till respektive institut, samt förmildrande 
omständigheter, såsom institutets samarbete med 
Finansinspektionen, medverkan vid granskningen och 
vidtagandet av åtgärder för att avhjälpa eller åtgärda 
överträdelsen som är föremål för granskning. Om 
Finansinspektionen bedömer att överträdelsen och 
eventuella relaterade överträdelser är ringa eller 
ursäktliga kan Finansinspektionen välja att inte vidta 
några åtgärder. Om Finansinspektionen däremot fin-
ner att institutet har begått en allvarlig överträdelse, 
och en offentlig varning inte är en tillräcklig sanktion, 
kan Finansinspektionen återkalla institutets tillstånd. 

Resurs har haft flertalet diskussioner med Finansin-
spektionen rörande den ovan beskrivna frågan om 
rapportering och efterlevnad av kapitaltäckningskrav. 
Bolaget har också erhållit rådgivning från sin legala 
rådgivare, inklusive en genomgång av ett urval av tidi-
gare sanktionsärenden som Finansinspektionen beslu-
tat om samt rådgivning från sin legala rådgivare röran-
de de faktorer som rådgivaren bedömer att 
Finansinspektionen sannolikt kommer att ta i 

beaktande när myndigheten fattar sitt beslut. Med 
hänvisning till omedelbart föregående stycke ovan, 
innefattar sådana faktorer, utan att vara uttömmande, 
Bolagets samarbete med Finansinspektionen, de 
avhjälpningsåtgärder Bolaget vidtagit, Bolagets histo-
riska efterlevnad av legala krav, hur allvarlig eventuell 
överträdelse har varit, dess varaktighet och huruvida 
eventuell överträdelse av kapitaltäcknings- och rap-
porteringskraven har riskerat att påverka Sveriges 
finansiella system.

Resurs styrelse bedömer att risken är mycket begrän-
sad att Finansinspektionen kommer att ålägga Bolaget 
en strängare sanktion än en offentlig negativ anmärk-
ning eller en offentlig varning, kombinerat med en 
sanktionsavgift. Styrelsen bedömer att ärendet inte 
bör vara tillräckligt allvarligt för att Finansinspektionen 
ska återkalla Resurs banktillstånd. Bedömningen base-
ras bland annat på att, enligt styrelsens för Resurs 
mening (i) den historiska beräkningen och rapporte-
ringen av Resurs kapitaltäckning på fel nivå var av tek-
nisk karaktär, (ii) Resurs omedelbart informerade 
Finansinspektionen när frågan upptäcktes och frågan 
har åtgärdats genom att ta bort och likvidera Cidron, 
(iii) Resurs aktivt har samarbetat med Finansinspektio-
nen vid Finansinspektionens utredning, (iv) ärendet 
inte har påverkat bankens eller dess kunders kapital, 
och (v) ärendet inte rimligen kunde ha haft någon fak-
tisk eller potentiell påverkan på det finansiella syste-
met. Det finns dock en risk att Finansinspektionen inte 
kommer att göra samma bedömning eller beakta 
dessa och övriga förmildrande omständigheter i sin 
granskning. 

Resurs har efterfrågat att Finansinspektionen ska fatta 
beslut i frågan eller i övrigt bekräfta att Finansinspek-
tionen inte överväger att återkalla Resurs banktill-
stånd. Som ovan nämnts pågår för närvarande Finans-
inspektionens granskning av ärendet och Resurs har 
underrättats om att Finansinspektionen under en 
sådan granskning av processkäl inte har möjlighet att, 
som en del av processen, lämna någon bekräftelse 
eller i övrigt lämna någon indikation avseende en 
eventuell sanktion innan den formella processen är 
avslutad. Per den 31 december 2015 har inga avsätt-
ningar gjorts avseende eventuell sanktionsavgift från 
Finansinspektionen relaterad till ovan nämnda 
sanktionsärende.

Finansinspektionen kan således besluta om, och det 
finns inga garantier för att myndigheten inte kommer, 
att ålägga Resurs sanktioner, bland annat i form av 
betydande sanktionsavgifter och/eller återkallelse av 
Resurs banktillstånd, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Resurs verksamhet, resultat och/eller 
finansiella ställning. I synnerhet skulle en återkallelse 
av Resurs banktillstånd begränsa Resurs möjligheter 
att bedriva verksamhet och resultera i att Resurs tving-
as likvideras och upplösas eller försättas i konkurs. Se 
”Riskfaktorer–Frågor om regelefterlevnad hänförliga 
till Resurs historiska beräkning och rapportering av 
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kapitaltäckning samt historisk uppfyllelse av tillämpliga 
kapitaltäckningskrav på nivån för koncernens yttersta 
moderbolag kan medföra sanktioner från Finansin
spektionen, inklusive väsentliga sanktionsavgifter eller 
återkallelse av Resurs banktillstånd”.

Skadeslöshetsåtagande
Cidron Semper Ltd. har åtagit sig att hålla Bolaget ska-
deslöst genom att tillhandahålla ett ovillkorat aktie-
ägartillskott om sammanlagt upp till 231 miljoner SEK 
(vilket motsvarar 10 procent av Resurs omsättning för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 
med avdrag för 20 miljoner SEK) i händelse av och för 
att täcka en eventuell sanktionsavgift ålagd av Finans-
inspektionen (dvs. exklusive kostnader, avgifter och 
eventuellt skadestånd), såsom slutligt juridiskt fastställt 
att Resurs ska betala i anledning av frågan om regelef-
terlevnad hänförlig till Resurs historiska beräkning och 
rapportering av kapitaltäckning samt historisk uppfyl-
lelse av tillämpliga kapitaltäckningsregler på nivån för 
det yttersta moderbolaget, vilket beskrivs närmare 
ovan och i ”Risk faktorer–Frågor om regelefterlevnad 
hänförliga till Resurs historiska beräkning och rappor
tering av kapitaltäckning samt historisk uppfyllelse av 
tillämpliga kapitaltäckningskrav på nivån för koncer
nens yttersta moderbolag kan medföra sanktioner från 
Finans inspektionen, inklusive väsentliga sanktions
avgifter eller återkallelse av Resurs banktillstånd”. Ska-
deslöshetsåtagandet är oåterkalleligt och obegränsat i 
tid. 

I samhället
Etik och ansvar
Förtroende är väsentligt för att kunna verka i den 
bransch som Resurs är verksam inom och det är en 
självklarhet för Resurs att alltid försöka driva verksam-
heten på ett ansvarsfullt sätt samt följa gällande lagar 
och statliga myndighetsbestämmelser. De grundläg-
gande principerna i Bolagets kreditpolicy är att alltid 
se till att kunderna förstår de ekonomiska konsekven-
serna av en ingången kredit genom att ge öppen och 
tydlig information till kunderna. Därutöver får en kredit 
i allmänhet ges endast om kunden kan förväntas, på 
goda grunder, fullgöra sina åtaganden. Vidare får inga 
kunder eller kreditansökningar diskrimineras på grund 
av kön, ålder, etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, 
sexuell läggning eller liknande. 

Resurs har ett internt visselblåsarsystem med målet att 
förenkla för de anställda att rapportera allvarliga över-
trädelser eller oegentligheter. Anställda inom Resurs 
ska känna att de kan rapportera överträdelser och 
oegentligheter på ett tryggt och säkert sätt. All infor-
mation hanteras i enlighet med gällande lagstiftning 
och regleras av bestämmelserna i personuppgiftsla-
gen (1998:204) (”PUL”).

Jämställdhet och mångfald
Resurs arbetar aktivt för att vara en jämställd arbets-
plats och främja mångfald. I koncernen arbetar män 
och kvinnor i olika åldrar och med olika erfarenheter, 
bakgrunder och etniciteter vilket genererar dynamik 
och kreativitet och skapar en innovativ och inspireran-
de arbetsmiljö som Bolaget är beroende av för att 
fortsätta utvecklas.

Miljö
Det är viktigt för Resurs att Koncernen följer tillämpli-
ga lagar och förordningar avseende miljö. Resurs strä-
var efter att använda miljöresurser på ett ansvarsfullt 
och försiktigt sätt, samt att bedriva sin verksamhet på 
ett miljömässigt hållbart sätt. Exempelvis arbetar 
Resurs för att förbättra effektiviteten och investera i 
hållbara produkter och tjänster. 

Sponsring
Resurs sponsrar flera lokala idrottsklubbar. Resurs mest 
omfattande åtagande avseende sponsring av idrott 
innefattar dess sponsring av fotbollsklubben Helsing-
borgs IF (”HIF”). Relationen mellan Resurs och HIF 
inleddes 2001 och sedan 2009 har Resurs varit HIF:s 
huvudsponsor. 

Sponsringen av HIF består av ett huvudsponsoravtal 
med HIF samt ett samarbetsavtal med HIF Akademi. 
Båda dessa avtal sträcker sig till december 2017. Sam-
arbetsavtalet med HIF Akademi är konstruerat så att 
Resurs erhåller återbetalning av delar av sponsrings-
beloppet om HIF säljer spelare. 

Resurs sponsrar också fotbollskubben Eskilsminne IF 
(som arrangerar ungdomsturneringen Eskilscupen), 
ishockeyklubbarna Rögle och Helsingsborgs HC, 
handbollsklubben OV Helsingborg och innebandy-
klubben FC Helsingborg. 

Sedan 2007 har Resurs tillsammans med bidrag från 
sina kreditkortskunder varit en betydande sponsor av 
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. För varje kort-
transaktion som Supreme Card Woman-kunder har 
gjort har en krona donerats till kampen mot 
bröstcancer. 

Vidare har ett träd planterats per kreditkortstransak-
tion på Supreme Card Green-kunder av någon av de 
välgörenhetsorganisationer som Resurs arbetar med i 
syfte att stödja miljön genom trädplantering över hela 
världen.

Resurs är även sedan 2013 sponsor till Team Rynkeby 
Helsingborg, vars huvuduppgift är att samla in medel 
till Barncancerfonden. 

Resurs stöder även BRIS (Barnens Rätt i Samhället), 
Ecpat, tidningen Faktum, Riksförbundet Narkotikafritt 
Samhälle samt Ria Helsingborg.
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Finansiell information
Bolaget
Detta prospekt inkluderar Resurs reviderade konsoli-
derade räkenskaper för räkenskapsåren som avsluta-
des 31 december 2015, 2014 och 2013, vilka har upp-
rättats i enlighet med IFRS och som reviderats av Ernst 
& Young AB, i enlighet med deras revisionsrapport 
inkluderad på annan plats i detta prospekt. Vid sidan 
av proformaredovisningen på sidorna 113–115 samt 
historisk finansiell information om koncernen på sidor-
na F-2–F-63 i detta prospekt, har ingen information 
häri reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

yA bank-förvärvet genomfördes den 26 oktober 2015 
(”Genomförandedagen”) och resultatet från den för-
värvade verksamheterna i yA Bank-koncernen konsoli-
derades i Resurs konsoliderade räkenskaper från och 
med Genomförandedagen. Resurs finansiella informa-
tion för räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015 som presenteras inkluderar således yA Bank-
Bank-koncernens resultat för perioden från den 26 
oktober 2015 till den 31 december 2015.

Resurs upprättar sina räkenskaper i svenska kronor, 
SEK. Belopp som inkluderas i Resurs räkenskaper vars 
ursprungliga redovisningsvaluta är annan än SEK har 
omräknats till SEK genom att använda genomsnitts-
kursen för räkenskapsperioden för resultaträkningen 
och valutakursen vid slutet av perioden för poster i 
balansräkningen.

Förvärvade verksamheter
Prospektet innehåller även reviderade räkenskaper för:

 • Finaref per och för räkenskapsåren som avslutades 
den 31 december 2013 och 2012, vilka har upprät-
tats i enlighet med IFRS,

 • Dan-Aktiv per och för räkenskapsåren som avsluta-
des den 31 december 2013 och 2012, vilka har 
upprättats i enlighet med danska redovisningsreg-
ler (”dansk GAAP”), och

 • yA Bank för räkenskapsåren som avslutades den 31 
december 2015 och 2014, vilka har upprättats i 
enlighet med tillämpning av förenklad IFRS enligt 
den norska regnskapsloven, avdelning 3–9.

Resurs ledning har presenterat reviderade räkenskaper 
för Finaref, Dan-Aktiv och yA Bank eftersom ledningen 
anser att dessa reviderade räkenskaper bidrar till att 
förstå utvecklingen och den geografiska expansionen 

av Resurs verksamhet under den reviderade treårs-
perioden som presenteras i prospektet. 

Finaref upprättar sina räkenskaper i SEK. Dan-Aktiv 
och yA Bank upprättar sina räkenskaper i DKK respek-
tive NOK. Belopp som inkluderas i Dan-Aktiv respekti-
ve yA Banks räkenskaper, som inte ursprungligen var 
angivna i SEK har omräknats till SEK genom att använ-
da den genomsnittliga valutakursen för perioden och 
valutakursen vid periodens slut, där tillämpligt, för att 
omräkna belopp vars ursprungliga redovisningsvaluta 
var annan än SEK i Resurs reviderade konsoliderade 
räkenskaper för respektive period. För information om 
de växlingskurser som använts, se ”Utvald historisk 
finansiell information och annan data om koncernen–
Utvalda nyckeltal för DanAktiv” och ”Utvald historisk 
finansiell information och annan data om koncernen–
Utvalda nyckeltal för yA Bank AS”.

En analys har gjorts av Bolaget för att avgöra om det 
föreligger några väsentliga skillnader mellan de redo-
visningsprinciper som tillämpas av Resurs enligt IFRS 
och de som Dan-Aktiv tillämpar. Bedömningen är att 
det inte föreligger några väsentliga skillnader. Därtill 
har en analys gjorts av Bolaget för att avgöra om det 
föreligger några väsentliga skillnader mellan de redo-
visningsprinciper som tillämpas av Resurs enligt IFRS 
och de som yA Bank tillämpar, och bedömningen är 
att det inte förligger några sådana väsentliga skillna-
der. Vid konsolidering av yA Banks finansiella rappor-
ter till Resurs finansiella rapporter omklassificerar 
Resurs vissa poster i yA Banks resultaträkning i syfte 
att reflektera de klassificeringar som tillämpas av 
Resurs i Bolagets konsoliderade räkenskaper. Dessa 
omklassificeringar påverkar främst ränteintäkter, provi-
sionsintäkter, provisionskostnader samt övriga rörelse-
intäkter och -kostnader eftersom vissa intäkter som 
genereras från yA Bank omklassificeras från provisions-
intäkter till ränteintäkter och övriga rörelseintäkter, 
samt eftersom vissa kostnader omklassificeras från 
rörelsekostnader till provisionskostnader.

Finansiell proformainformation
Resurs förvärvade Finaref och Dan-Aktiv från Crédit 
Agricole den 1 april 2014 och förvärvade yA Bank-
koncernen från yA Holding ASA den 26 oktober 2015. 
Se “Kommentarer till den finansiella utvecklingen–Fak
torer som påverkar Resurs rörelseresultat–Förvärv och 
geografisk expansion” och ”Legala frågor och kom
pletterande information–Väsentliga avtal–Förvärv och 

Presentation av finansiell 
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avyttringar”. Transaktionerna kommer ha en direkt 
effekt på Resurs framtida resultat, finansiella ställning 
och kassaflöden.

Bolaget har tagit fram oreviderad finansiell proforma-
information för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 för att illustrera effekten som yA Bank-
förvärvet hade kunnat ha på Resurs om yA Bank-för-
värvet hade genomförts den 1 januari 2015 vad gäller 
de oreviderade proformerade resultaträkningarna.

Finansiell proformainformation har inkluderats för att 
beskriva en hypotetisk situation och har endast upp-
rättats i illustrativt syfte. Finansiell proformainforma-
tion bör läsas i samband med den finansiella informa-
tion som återfinns i ”Utvald historisk finansiell 
information och annan data om koncernen”, ”Kom
mentarer till den finansiella utvecklingen” och Resurs 
reviderade konsoliderade räkenskaper för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2015, inklude-
rad på annan plats i detta prospekt. Den oreviderade 
konsoliderade finansiella proformainformationen 
inkluderar inte all den information som krävs för finan-
siella rapporter enligt IFRS.  

Vidare återspeglar finansiell proformainformation inte 
nödvändigtvis Resurs faktiska resultat och/eller finan-
siella ställning som om yA Bank-förvärvet faktiskt 
genomförts på dessa tidigare datum och den profor-
merade finansiella informationen bör inte betraktas 
som vägledande avseende Resurs resultat för någon 
framtida period. Följaktligen borde inte potentiella 
investerare fästa otillbörlig vikt vid den proformerade 
finansiella informationen.

Operativa nyckeltal 
I detta prospekt presenterar Bolaget vissa operativa 
nyckeltal, inklusive vissa operativa nyckeltal som inte 
mäter finansiellt resultat eller likviditet enligt IFRS. 
Nyckeltal som presenteras häri vilka inte utgör nyckel-
tal enligt IFRS är inte erkända nyckeltal på finansiella 
resultat enligt IFRS, utan nyckeltal som används av 
ledningen för att övervaka den underliggande utveck-
lingen av Bolagets verksamhet. Framför allt bör nyck-
eltal som inte utgör nyckeltal enligt IFRS inte ses som 
substitut för resultatrapporter eller kassaflödesposter 
som beräknas i enlighet med IFRS. Nyckeltal som inte 
utgör nyckeltal enligt IFRS indikerar inte nödvändigtvis 
ifall kassaflödet kommer att vara tillräckligt eller till-
gängligt för att möta Bolagets likviditetsbehov och är 
kanske inte indikativt för Bolagets historiska rörelsere-
sultat. Inte heller är sådana nyckeltal avsedda att förut-
spå Bolagets framtida resultat.

Resurs ledning använder sådana nyckeltal enligt IFRS 
och sådana nyckeltal som inte är nyckeltal enligt IFRS 
för många ändamål i hanteringen och ledningen av 
Bolaget och har presenterat dessa nyckeltal eftersom 
den anser att dessa nyckeltal är viktiga och kan hjälpa 
investerare förstå Resurs resultat från period till period 

och för att förenkla jämförbarheten av Resurs med 
andra liknande bolag. Eftersom inte alla bolag beräk-
nar nyckeltal som inte utgör nyckeltal enligt IFRS på 
samma sätt kan det sätt på vilket Bolaget har valt att 
beräkna de nyckeltal som presenteras häri och inte 
utgör nyckeltal enligt IFRS komma att vara inkompati-
bla med liknande definierade termer som används av 
andra bolag. Utöver de historiska nyckeltalen är vissa 
av de nedan nämnda och definierade icke-IFRS-nyck-
eltalen presenterade på en justerad nivå för att reflek-
tera yA Bank-förvärvet. Dessa nyckeltal har inte revide-
rats och har beräknats baserat på information som 
återfinns i avsnittet ”Proforma redovisning” nedan. För 
ytterligare information om grunden för upprättandet 
av proformaredovisningen, se det avsnittet. Dessutom 
presenteras vissa av dessa icke-IFRS-nyckeltal på en 
aggregerad nivå för att reflektera den sammanlagda 
påverkan av de fristående resultaten för Finaref och 
Dan-Aktiv. Dessa nyckeltal har inte reviderats och har 
beräknats baserat på information som återfinns i 
avsnittet ”Historisk finansiell information”. De justera-
de och aggregerade nyckeltalen som inkluderas häri 
reflekterar inte de faktiska resultaten för Resurs för res-
pektive perioder som om justeringarna och aggreger-
ingarna hade gjorts under respektive period. De ope-
rativa nyckeltal som redovisas i detta prospekt är 
definierade på följande sätt.

Operativa nyckeltal i koncernen som utgör nyckeltal 
enligt IFRS:

 • Resultat per aktie: Periodens nettoresultat hänför-
ligt till aktieägarna i relation till genomsnittligt antal 
aktier.

 • Låneportfölj: Den totala utestående lånebalansen 
netto efter reserveringar.

Operativa nyckeltal i koncernen som inte utgör nyckel-
tal enligt IFRS:

 • Justerade nettobankintäkter: Totala rörelseintäk-
ter för koncernen exklusive försäkringsrörelseintäk-
ter som de presenteras i segmentnoten, justerat för 
att reflektera vissa poster av engångskaraktär. För 
en sammanjämkning av justerade nettobankintäkter 
till rörelseresultat, se ”Utvald historisk finansiell 
information om koncernen och annan data–Utvalda 
nyckeltal för Bolaget”. Se även ”Kommentarer till 
den finansiella utvecklingen– Faktorer som påverkar 
Resurs rörelseresultat–Kredit förluster”.

 • Justerad nettobankintäktsmarginal: Justerade 
nettobankintäkter uttryckt som en procentandel av 
den genomsnittliga låneportföljen.

 • Justerad avkastning på genomsnittligt eget kapi-
tal med avdrag för immateriella tillgångar: Netto-
resultat hänförligt till aktieägarna uttryckt som pro-
centandel av genomsnittligt eget kapital med 
avdrag för immateriella tillgångar för perioden där 
aktie kapitalet och nettoresultatet justerats för att 
reflektera vissa poster efter skatt av engångskarak-
tär. För beräkningen av justerad avkastning på 
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genom snittligt eget kapital med avdrag för immate-
riella tillgångar samt en beskrivning av relevanta 
poster efter skatt av engångskaraktär för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015, 
se ”Utvald historisk finansiell information–Utvalda 
nyckeltal för Bolaget”. 

 • Genomsnittlig låneportfölj: Summan av ingående 
låneportfölj för perioden (beräknad enligt utgående 
låneportfölj för föregående period) och utgående 
låneportfölj för perioden, delat på två. Exempelvis 
beräknades Resurs genomsnittliga låneportfölj för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 genom användande av rapporterad låneport-
följ per den 31 december 2013 (9 258 miljoner SEK) 
och rapporterad låneportfölj per den 31 december 
2014 (13 923 miljoner SEK). För den presenterade 
information som representerar helårseffekten av yA 
Bank-förvärvet beräknades den genomsnittliga 
låneportföljen för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015 genom användande av rap-
porterade låneportföljer per den 31 december 
2014 för Resurs (13 923 miljoner SEK) och yA Bank 
(2 718 miljoner SEK) samt en förvärvsprisjustering 
om 43 866 KSEK och Resurs rapporterade låneport-
följ per den 31 december 2015 (18 198 miljoner 
SEK). Avseende den presenterade informationen 
som representerar Resurs, Finarefs och Dan-Aktivs 
resultat på en aggregerad nivå, för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014, beräknas 
den genomsnittliga låneportföljen på liknande sätt, 
genom användande av den rapporterade låneport-
följen per den 31 december 2013 för Resurs (9 258 
miljoner SEK) och Dan-Aktiv (1 354 miljoner SEK) 
och Finaref (1 910 miljoner SEK), förvärvsprisjuste-
ringar om 349 miljoner SEK samt Resurs rapportera-
de låneportfölj per den 31 december 2014 (13 923 
miljoner SEK). 

 • Kärnprimärkapital (Eng. Common equity Tier 1 
capital –”CET1”): Består av utgivna stamaktier, 
överkursfond, balanserade vinstmedel, annat total-
resultat för koncernen, övriga reserver efter avdrag 
för huvudsakligen utdelning, uppskjutna skatteford-
ringar, immateriella tillgångar, goodwill och vissa 
andra regulatoriska justeringar definierade i CRR.

 • Kärnprimärkapitalrelation: CET1 uttryckt som pro-
centandel av det totala riskvägda 
exponeringsbeloppet.

 • Totalkostnadskvot: Summan av försäkringsersätt-
ningar, netto (kostnader relaterade till försäkringser-
sättningar och förändringar i avsättningar för ute-
stående försäkringsersättningar netto av 
återförsäkrares andelar av försäkringsersättningar 
som betalats och avsättningar för utestående 
ersättningar) tillsammans med förvärvs- och besluts-
kostnader, inklusive kostnader relaterade till part-
ners, detaljhandlare och förmedlare för försäljning 
av försäkringsprodukter i procent av premieintäkter, 
netto. Se “Kommentarer till den finansiella utveck
lingen–Beskrivning av de viktigare posterna i 
resultaträkningen”.

 • Riskkostnad: Kreditförluster, netto uttryckt som 
 procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 

 • K/I-tal: Totala rörelsekostnader för koncernen 
exklusive kreditförluster, netto uttryckt som procen-
tandel av totala rörelseintäkter. 

 • K/I-tal (exklusive försäkringsverksamheten): Tota-
la rörelsekostnader för koncernen exklusive kredit-
förluster och  försäkringsverksamhetsutgifter (såsom 
framgår av segmentsnoter) uttryckt som procent-
andel av nettobankintäkter.

 • Kreditkonvertering: Den utsträckning till vilken 
utestående kreditbalanser inte har avbetalats under 
den första månaden eller enligt plan och blivit låne-
balanser. Kreditkonvertering avseende retail finance 
för en period beräknas som genomsnittlig låneport-
följ relaterad till Resurs retail finance-verksamhet 
uttryckt som procentandel av nylåneutveckling rela-
terad till Resurs retail finance-verksamhet för 
perioden.

 • Kreditpenetration: Andelen försäljning hos Resurs 
retail finance-partners som finansieras genom 
Resurs retail finance-produkter.

 • Direktavkastning: Genomsnittlig årlig avkastning 
på finansiella tillgångar i Resurs 
försäkringsinvesteringsportfölj.

 • Driftskostnadskvot: Förvärvs- och beslutsprocess-
kostnader, som inkluderar utgifter till partners, 
detaljhandlare och förmedlare avseende försäljning 
av försäkringsprodukter, i förhållande till premiein-
täkter, netto. Se “Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen–Beskrivning av de viktigare posterna i 
resultaträkningen”.

 • Bruttoavkastning (Eng. Gross yield): Ränteintäkter 
uttryckt som en procentandel av den genomsnittli-
ga låneportföljen. 

 • Skuldsättningsgrad: Primärkapital uttryckt som 
procentandel av totala tillgångar inklusive poster 
utanför balansräkningen med omräkningsfaktorer 
enligt Basel III-regelverket.

 • Likviditetstäckningsgrad (Eng. Liquidity Coverage 
Ratio) (LCR) (CRR-definition): Likviditetsmått enligt 
CRR som mäter ett finansiellt instituts förmåga att 
hantera ett stressat nettoutflöde av likviditet under 
30 dagar. En LCR om 100 procent innebär att ett 
finansiellt institut har tillräckligt med likvida tillgång-
ar för att täcka likviditetsbehovet över en 
30-dagarsperiod vid oväntat likviditetsutflöde.

 • Utlåning/inlåning: Låneportföljen uttryckt som en 
procentandel av inlåningen från allmänheten.

 • Skadeprocent: Försäkringsersättningar, netto (kost-
nader relaterade till försäkringsersättningar och för-
ändringar i avsättningar för utestående försäkrings-
ersättningar netto av återförsäkrares andelar av 
försäkringsersättningar som betalats och avsätt-
ningar för utestående ersättningar) i procent av pre-
mieintäkter, netto. Se “Kommentarer till den finan
siella utvecklingen–Beskrivning av de viktigare 
posterna i resultaträkningen”.
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 • Nettobankintäkter: Totala rörelseintäkter för kon-
cernen exklusive rörelseintäkter från försäkringsrö-
relsen (som den presenteras i segmentnoten).

 • Nettobankintäktsmarginal: Totala rörelseintäkter 
för koncernen exklusive försäkringsintäkter (såsom 
framgår av segmentsnoten) i procent av den 
genomsnittliga låneportföljen. 

 • Försäkringsrörelseintäkter: Rapporterade rörelse-
intäkter för försäkringssegmentet (som de presen-
teras i segmentsnoten).

 • Räntenettomarginal: Räntenetto uttryckt som en 
procentandel av genomsnittlig låneportfölj. 

 • Stabil nettofinansieringskvot (Eng. Net Stable 
Funding Ratio) (NSFR): Tillgänglig stabil finansie-
ring uttryckt i procent av nödvändig stabil finansie-
ring (såsom definierat i CRD IV). 

 • Nyutlåning: Värdet av lån som tillkommit under 
den relevanta perioden, eller försäljning.

 • Osäkra lån (Eng. Nonperforming loans): Osäkra 
fordringar, brutto (60 dagar eller mer i förfall).

 • Andel osäkra lån: Osäkra fordringar, brutto (60 
dagar eller mer i förfall) i förhållande till 
låneportföljen.

 • Andel täckta osäkra lån: Avsättningar för förmoda-
de kreditförluster delat på osäkra kundfordringar, 
brutto (60 dagar eller mer i förfall).

 • Rörelsekostnader: Summan av en enhets rörelse-
kostnader. Vad gäller Resurs rörelsekostnader 
representerar dessa summan av allmänna adminis-
trationskostnader, av- och nedskrivningar av materi-
ella och immateriella anläggningstillgångar samt 
övriga rörelsekostnader. 

 • Rörelsekostnader/genomsnittlig låneportfölj: 
Rörelsekostnader före kreditförluster uttryckt i pro-
cent av genomsnittlig låneportfölj. 

 • Riskjusterad nettobankintäktsmarginal: Netto-
bankintäkter med avdrag för kreditförluster uttryckt 
som procentandel av den genomsnittliga 
låneportföljen. 

 • Riskjusterad räntenettomarginal: Räntenetto med 
avdrag för kreditförluster uttryckt som procentandel 
av den genomsnittliga låneportföljen. 

 • Riskexponeringsbelopp: Totala tillgångar och 
balansräkningsposter, viktade i enlighet med kapi-
taltäckningsreglerna för kredit- och marknadsrisker. 
De operativa riskerna mäts och adderas som ett 
riskexponerat belopp. Riskexponeringsbelopp är 
endast definierade för Resurs Holding och Resurs 
Bank (exklusive Solid).

 • Avkastning på totala tillgångar (Eng. Return on 
Assets – ”RoA”): Nettoresultat i procent av genom-
snittliga totala tillgångar. För presenterad informa-
tion som representerar helårseffekten av yA Bank-
förvärvet innefattar totala tillgångar för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2015 en förvärvsprisjustering om 43 866 KSEK för 
yA Banks låneportfölj. För presenterad information 
som representerar resultaten på aggregerad nivå 
för Resurs, Finaref och Dan-Aktiv för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 innefattar 

totala tillgångar en förvärvsprisjustering om 349 
miljoner SEK för Finarefs låneportfölj.

 • Avkastning på genomsnittligt eget kapital med 
avdrag för immateriella tillgångar (Eng. Return on 
Average Tangible Equity – ”RoATE”): Nettoresultat 
hänförligt till aktieägarna uttryckt som procentandel 
av genomsnittligt eget kapital med avdrag för im-
materiella tillgångar för perioden. För presenterad 
information som representerar helårseffekten av yA 
Bank-förvärvet för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015 samt resultaten för Resurs, 
Finaref och Dan-Aktiv på aggregerad nivå för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 
beräknas genomsnittligt eget kapital med avdrag 
för immateriella tillgångar som summan av utgåen-
de eget kapital med avdrag för immateriella till-
gångar för perioden (beräknat som rapporterat 
eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar 
plus tillämpligt nettoresultat) och ingående eget 
kapital med avdrag för immateriella tillgångar för 
perioden (beräknat som utgående eget kapital med 
avdrag för immateriella tillgångar minus nettoresul-
tat för perioden) delat på två.

 • Avkastning på eget kapital (Eng. Return on Equity 
– ”RoE”): Nettoresultat hänförligt till aktieägarna 
uttryckt som procentandel av eget kapital.

 • Avkastning på eget kapital med avdrag för im-
materiella tillgångar (RoTE): Nettoresultat hänför-
ligt till aktieägarna uttryckt som procentandel av 
eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar. 

 • Solvenskvot: Solvenskapital i förhållande till erfor-
derligt solvenskapital. Solvenskapital är eget kapital 
(fond avseende orealiserade vinster, som beräknats 
brutto) obeskattade reserver och överskott i till-
gångar med avdrag för immateriella tillgångar. Se 
“Regulatorisk översikt–Reglering avseende 
försäkringsrörelse–Solvensregler”.

 • Primärkapital (Tier 1): Kapital som till sin karaktär 
ligger nära aktiekapital, kapitalreserver och en 
begränsad del av efterställda kapitallåneinstrument. 
Vinster kan endast räknas in efter att avdrag gjorts 
för föreslagna utdelningar. Goodwill, uppskjuten 
skatt, immateriella tillgångar och investeringar i kre-
ditinstitut kan inte räknas som primärkapital.

 • Supplementärkapital (Tier 2): Efterställda lån som 
kvalificerar som supplementärkapital enligt CRR.

 • Totalkapitalrelation (Eng. Total Capital Ratio – 
”TCR”): Den totala kapitalbasen uttryckt som pro-
centandel av totalt riskvägt belopp. För en översikt 
av den totala kapitalbasen och det riskexponerade 
beloppet, se ”Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen–Finansiering, likviditet och 
kapitalresurser–Finansiering–Kapitalsituation”. 

 • Totalavkastning: Nettoränteintäkter från försäk-
ringsverksamheten plus nettoresultat från finansiella 
transaktioner från försäkringsverksamheten uttryckt 
som en procentandel av försäkringsverksamhetens 
investeringsportfölj.



100 

Presentation av finansiell och annan information

Produktinformation
Detta prospekt innehåller viss statistik, data och annan 
information som rör retail finance- och kreditkorts-
produkter från Payment Solutions-segmentet i Resurs, 
som ledningen endast har gett ut mot bakgrund av 
detta prospekt. Det bör därför noteras att Resurs rap-
porter och framtida rapporteringsperioder endast 
kommer att rapportera, statistik, data och annan infor-
mation avseende sina produkter baserat på en upp-
delning per segment och därmed inte om dess retail 
finance- och kreditkortsprodukter specifikt.

Justeringar
Viss numerisk information och andra belopp och pro-
centsatser redovisade i detta prospekt summerar inte 
nödvändigtvis på grund av avrundning. Därutöver har 
vissa siffror i detta dokument avrundats till närmsta 
heltal. I det följande betyder symbolen ”n/m” ”inte 
meningsfullt” och ”n/a” betyder ”inte tillämpligt”.

Annan information
I detta prospekt är alla referenser till: (i) ”SEK” det offi-
ciella betalningsmedlet i Sverige; (ii) ”EUR” eller ”€” 
euro, den gemensamma valutan för medlemsstaterna 
(”Medlemsstaterna”) i Europeiska unionen som deltar 
i Ekonomiska och monetära unionen och har infört 
euron som sin lagliga valuta; (iii) ”NOK” det officiella 
betalningsmedlet i Norge; (iv) ”DKK” det officiella 
betalningsmedlet Danmark; (v) ”USD” det officiella 
betalningsmedlet i USA; (vi) ”CHF” det officiella betal-
ningsmedlet i Schweiz samt (vii) ”GBP” det officiella 
betalningsmedlet i Storbritannien. För viss information 
om växelkurser mellan SEK, EUR, NOK, DKK och USD, 
se ”–Valutakurs information och regleringar”. Inga 
utfästelser lämnas avseende att de belopp i SEK, EUR, 
NOK, DKK eller USD som anges häri hade kunnat eller 
skulle kunna omvandlats till SEK, EUR, NOK, DKK eller 
USD, i förekommande fall till de kurser som refereras 
till i ”–Valutakursinformation och regleringar” eller till 
någon annan kurs eller överhuvudtaget. 

Varumärken 
Resurs äger eller har rättigheter till vissa varumärken, 
handelsbeteckningar eller andra rättigheter som Bola-
get använder i driften av sin verksamhet. Resurs häv-
dar, i den fullaste utsträckning möjligt under tillämplig 
lagstiftning, dess rättigheter till sina varumärken, varu-
namn och servicemärken.

Alla varumärken, varunamn eller servicemärken som 
återfinns i detta prospekt tillhör dess ägare. Enbart för 
enkelhetens skull är varumärken, varunamn och upp-
hovsrätt som refereras i detta prospekt presenterade 
utan symbolerna ™, ® and ©.

Vissa begrepp i prospektet 
För definitioner av vissa begrepp som används i detta 
prospekt och även en ordlista av andra termer som 
används i detta prospekt se ”Vissa definitioner”.

Marknadsdata
Detta prospekt innehåller statistisk data och annan 
information relaterade till marknader, marknadsstorle-
kar, marknadsandelar, marknadspositioner och annan 
marknadsinformation avseende Bolagets verksamhet 
och marknad. Om inget annat anges är sådan informa-
tion baserad på Resurs analys av flera källor, inklusive 
Marknadsrapporten och annan erhållen information. 
Information har återgetts exakt och, såvitt Resurs kän-
ner till, har inga fakta utelämnats vilken skulle göra 
informationen som lämnats oriktig eller vilseledande. 
Marknadsrapporten är baserad på intervjuer av pri-
märkällor med branschexperter och -aktörer, mark-
nadsforskning baserat på sekundära källor, såsom 
tredjepartsdata, t.ex. årsredovisningar och statistik 
från Internationella valutafonden (”IMF”), nationell 
statistik från Statistiska centralbyrån (”SCB”) och intern 
finansiell och operationell information som levererats 
av, eller på uppdrag av, Resurs. 

Branschpublikationer eller -rapporter uppger i allmän-
het att den information de innehåller har erhållits från 
källor som anses vara tillförlitliga, men riktigheten och 
fullständigheten avseende sådan information kan inte 
garanteras. Resurs har inte självständigt verifierat och 
kan inte ge någon försäkran avseende tillförlitligheten 
av marknadsdata i detta prospekt som hämtats eller 
härletts från dessa branschpublikationer eller -rappor-
ter. Marknadsdata och statistik är i sig prediktiva och 
betingade med osäkerhet och reflekterar inte nödvän-
digtvis de verkliga marknadsförhållandena. Sådan sta-
tistik är baserad på marknadsstudier, vilka i sig är 
baserade på stickprov och subjektiva bedömningar av 
både undersökarna och respondenterna, och innefat-
tar bedömningar om vilka typer och produkter och 
transaktioner som borde inkluderas i den relevanta 
marknaden.

Detta prospekt innehåller även estimat avseende 
marknadsdata och information härledd därifrån som 
inte kan inhämtas från publikationer av marknadsun-
dersökningsinstitutioner eller några andra självständi-
ga källor. Sådan information är upprättad av Resurs 
baserad på tredjepartskällor och Resurs egna upp-
skattningar, inklusive Marknadsrapporten. I många fall 
finns det ingen allmänt tillgänglig information av-
seende marknadsdata, till exempel från branschorga-
nisationer, offentliga myndigheter eller andra organi-
sationer eller institutioner. Resurs ledning anser att 
Resurs uppskattningar avseende marknaden och infor-
mation härledd därifrån kan hjälpa investerare förstå 
den marknad som Resurs agerar på samt Bolagets 
marknadsposition. Även om ledningen anser att 
Resurs marknadsobservationer är tillförlitliga har 
Resurs uppskattningar inte granskats eller verifierats 
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av externa källor. Även om Resurs inte är medvetet om 
några felaktigheter beträffande den marknadsdata 
eller liknande information som presenteras i detta pro-
spekt, inbegriper sådan marknadsdata risker och osä-
kerheter och kan påverkas av ett antal faktorer, inklusi-
ve de som diskuteras under rubriken ”Riskfaktorer” i 
prospektet.

Valutakursinformation och regleringar
Investerare med en annan referensvaluta än SEK kan 
bli föremål för valutakursrisker vid investering i aktier-
na. Bolagets aktiekapital är denominerat i SEK och 
eventuell avkastning kommer företrädesvis betalas i 
SEK. Aktierna kommer att vara denominerade och 
handlas i SEK på Nasdaq Stockholm. Investerare vars 
referensvaluta är någon annan valuta än SEK kan 
komma att påverkas negativt av en värdeminskning av 
SEK i förhållande till respektive investerares referens-
valuta. Dessutom kan sådana investerare ådra sig 
ytterligare transaktionskostnader vid omvandling av 
SEK till en annan valuta. Investerare som har en annan 
referensvaluta än SEK uppmanas därför att konsultera 
sina respektive finansiella rådgivare avseende om de 
bör genomföra säkringstransaktioner för att motverka 
dessa valutakursrisker. I den utsträckning en ägare av 

aktier i Erbjudandet erhåller utdelning som omvand-
lats från SEK till USD eller EUR kommer fluktuationer i 
växelkurserna mellan SEK och USD respektive EUR att 
påverka de belopp i USD och EUR som kan komma att 
erhållas av aktieägare i Bolaget vid omvandling av 
utdelningen.

Följande tabell anger, för respektive period, viss infor-
mation angående dagsköpkursen i New York för elek-
tronisk överföring av SEK, uttryckt i SEK per USD. 
Dagsköpkurserna är certifierade av Federal Reserve 
Bank of New York för tulländamål och för elektronisk 
överföring av utländsk valuta. Den genomsnittliga kur-
sen för ett år avser genomsnittet av dagskurser per 
den sista dagen av varje månad under året. Den 
genomsnittliga kursen för en månad, eller kortare peri-
oder, avser genomsnittet av dagskurser under den 
månaden, eller den kortare period som är aktuell. Kur-
serna kan komma att avvika från de faktiska valutakur-
ser som använts vid upprättandet av Bolagets konsoli-
derade finansiella rapporter och annan finansiell 
information som återfinns i detta prospekt. Avsikten 
med att inkludera valutakursinformationen nedan är 
inte att påstå att SEK-beloppen faktiskt motsvarar 
dessa USD-belopp, eller att sådana belopp skulle 
kunna ha växlats till USD till de valutakurser som 
anges, eller till någon annan valutakurs.

Valutakurs
SEK per USD

År: Högst Lägst Periodens slut Genomsnitt
2012 7,2655 6,5018 6,5074 6,7721
2013 6,8171 6,2880 6,4254 6,5124
2014 7,8245 6,3394 7,8245 6,8576
2015 8,8180 7,8847 8,4485 8,4350
Månad:
Januari 2016 8,6024 8,5048 8,5709 8,5483
Februari 2016 8,5749 8,3440 8,5709 8,4804
Mars 2016 8,4779 8,0962 8,0962 8,3394
April 2016 (till och med den 8 april) 8,1520 8,1164 8,1453 8,1360

Per den 8 april 2016 uppgick dagsköpkursen, certifie-
rad av Federal Reserve Bank of New York för tullända-
mål, för SEK per USD till 8,1453 SEK per 1,00 USD.

Följande tabell anger, för respektive period, viss infor-
mation angående Europeiska Centralbankens (”ECB”) 
referenskurs som ECB publicerar dagligen (”ECB:s 
dagliga referenskurs”) för EUR, uttryckt som SEK per 
EUR. Den genomsnittliga kursen för ett år avser 
genomsnittet av mittkurser per den sista dagen av 
varje månad under året. Den genomsnittliga kursen 

för en månad, eller kortare perioder, avser genomsnit-
tet av dagliga mittkurser under den månaden, eller 
den kortare period som är aktuell. Slutkursen för pe-
rioden motsvarar mittkursen under den sista bankda-
gen i respektive period. Dessa växelkurser tillhandhålls 
endast för att underlätta för läsaren. Inga garantier 
lämnas avseende att beloppen i SEK har växlats, skulle 
kunna ha växlats, eller till EUR till de valutakurser som 
anges, eller omvänt, till mittkursen eller någon annan 
kurs.
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Valutakurs
SEK per EUR

År: Högst Lägst Periodens slut Genomsnitt
2012 9,1356 8,2077 8,5820 8,7041
2013 9,0604 8,2931 8,8591 8,6515
2014 9,6234 8,7661 9,3930 9,0985
2015 9,6557 9,1141 9,1895 9,3901
Månad:
Januari 2016 9,3527 9,1696 9,3483 9,2826
Februari 2016 9,5188 9,2835 9,3219 9,4105
Mars 2016 9,3728 9,2235 9,2253 9,2848
April 2016 (till och med den 8 april) 9,2928 9,2413 9,2928 9,2599

Per den 8 april 2016 uppgick ECB:s dagliga referens-
kurs för SEK per EUR till 9,2928 SEK per 1,00 EUR. 

Om inte annat anges är belopp i detta prospekt angiv-
na i SEK. Bolaget räkenskaper är upprättade i SEK. 

Valutareglering i Sverige 
I dagsläget finns ingen valutareglering i Sverige, annat 
än i händelse av vissa nationella krissituationer, som 
begränsar utbetalning av utdelning till aktieägare 
utanför Sverige och det finns för närvarande inte heller 
några begränsningar för aktieägare som är bosatta 
utanför Sverige att överlåta sina aktier i Sverige och 
motta betalning för överlåtelsen utanför Sverige. Det 
finns inga begränsningar avseende högsta belopp 
som får föras in i eller ut från Sverige, även om över-
förande banker är skyldiga att rapportera betalningar 
till eller från Sverige överstigande 150 000 SEK (eller 
motsvarande värde av detta i utländsk valuta) till 
 Skatteverket. Sådan information kan också vidareför-
medlas till myndigheter i de länder där aktieägare är 
bosatta.
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Tabellerna i detta avsnitt redovisar Resurs kapitalstruktur på koncernnivå per den 31 januari 2016. För information 
om Bolagets aktiekapital, se ”Aktier och aktiekapital”. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnit
tet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och Resurs historiska finansiella information samt relaterade 
noter, inkluderade i avsnittet ”Utvald historisk finansiell information och annan data om koncernen”.

Kapitalisering
Nedan följer Resurs kapitalisering per den 31 januari 
2016.

MSEK  Per den 31 januari 2016
Summa kortfristiga räntebärande 
skulder 16 609
Mot borgen –
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller annan 
 säkerhet 16 609

Summa långfristiga räntebärande 
skulder 2 234
Mot borgen 1 400
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller annan 
 säkerhet 834

Summa eget kapital 5 115
Aktiekapital 1
Övrigt tillskjutet kapital 2 051
Övriga reserver 25
Balanserade vinstmedel, inklusive vinst 
för perioden 3 089

Kapitaliserings- och skuldsättningstabellerna visar inte 
förändringar i aktiekapitalet efter den 31 januari 2016. 
För mer information, se ”Aktier och aktiekapital–Aktie
kapitalets utveckling”.

Kostnaderna för Erbjudandet som ska betalas av Bola-
get beräknas uppgå till cirka 93 miljoner SEK, varav 
cirka 62 miljoner SEK har upptagits som en rörelse-
kostnad för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 och cirka 31 miljoner SEK förväntas 
upptas som en rörelsekostnad för räkenskapsåret som 
avslutas den 31 december 2016.

Nettoskuldsättning
Nedan följer Resurs skuldsättning per den 31 januari 
2016.

MSEK Per den 31 januari 2016
(A) Kassa 52
(B) Likvida medel 2 172
(C) Kortfristiga investeringar 2 518
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 4 742

(E) Kortfristiga finansiella fordringar –
(F) Kortfristiga bankskulder –
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder –
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder 16 609
(I) Kortfristiga räntebärande skulder 
(F)+(G)+(H) 16 609
(J) Netto kortfristig skuldsättning  
(I)–(E)–(D) 11 867

(K) Långfristiga banklån –
(L) Emitterade obligationer 2 194
(M) Andra långfristiga skulder 40
(N) Långfristig skuldsättning 
(K)+(L)+(M) 2 234
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 14 101

Kapitalisering, skuldsättning och 
annan finansiell information
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Kapitalstruktur i samband med notering 
När bankkapitalrelationer beräknas, kan balanserad 
vinst endast inkluderas i denna beräkning om den 
relevanta informationen om balanserad vinst i balans-
räkningen har granskatas av en revisor i enlighet med 
artikel 26.2 a i CRR. En granskning av Resurs finansiella 
information för och per enmånadersperioden som 
avslutades den 31 januari 2016 har inte gjorts. Till följd 
härav är bankkapitalrelationerna som presenteras 
nedan beräknade genom att Resurs granskade balan-
serade vinst per den 31 december 2015 har använts, 
vilken uppgick till 3 029 miljoner SEK. Bankkapitalrela-
tionerna nedan är således inte jämförbara med bank-
kapitalrelationerna för andra perioder och reflekterar 
inte faktisk kärnprimärkapitalrelation eller TCR för 
Resurs per den 31 januari 2016. Ej granskad balanse-
rad vinst för Resurs uppgick till 3 089 miljoner SEK per 
den 31 januari 2016. 

Tabellen nedan visar en sammanfattning över Bolagets 
kapitalbas, regulatoriska kapitalkrav och bankkapital-
relationer per den 31 januari 2016.

Summa, MSEK Per den 31 januari 2016
Kapitalbas
CET1 2 777
Förlagslån 240
Summa kapitalbas (netto) 3 017

Lagstadgade kapitalkrav
Riskexponerade tillgångar  kreditrisk 1 222
Marknadsrisk, valutakursrisk 1
Kreditvärdighetsjusteringsrisk 122
Riskexponerade tillgångar  operativ risk 350
Summa riskexponerade  tillgångar 1 695

Kapitalrelationer
Kärnprimärkapitalrelation 13,1%
Totalkapitalrelation 14,2%

Utöver vad som angivits ovan, har Resurs ingen anled-
ning att tro att det har skett någon väsentlig föränd-
ring av koncernens faktiska kapitalisering sedan den 
31 januari 2016. För information om den senaste 
tidens utveckling, se ”Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen–Senaste tidens utveckling”.

Finansiell riskhantering
Se ”Historisk finansiell information–Resurs Holding 
AB–Noter–Not 3 Riskhantering” och ”Riskhantering” 
för en redogörelse av riskhantering samt känslighets-
analyser avseende valuta och räntor.
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Den utvalda historiska finansiella informationen om koncernen som anges nedan för räkenskapsåren som avsluta
des den 31 december 2015, 2014 och 2013 har hämtats från Bolagets reviderade koncernräkenskaper, som revi
derats av Ernst & Young AB, såsom framgår av deras revisionsrapport, inkluderad på annat ställe häri. Bolagets 
konsoliderade räkenskaper per och för perioderna nedan har upprättats i enlighet med IFRS. Följande information 
bör läsas tillsammans med ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och Bolagets sammanlagda räkenska
per, inklusive noter, som finns på annan plats i detta prospekt. 

Vissa av utvalda nyckeltal och kvoter som anges nedan har hämtats från Bolagets regelbundet uppdaterade bokfö
ring samt från redovisningssystem och operativa system. Se ”Presentation av finansiell och annan information” för 
definitioner och beskrivningar av vissa termer som anges i tabellerna nedan.

Utvald information från Bolagets koncernresultaträkning
För räkenskapsåret som  avslutades  

den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Ränteintäkter 1 994 686 1 684 048 951 734
Räntekostnader –212 607 –334 992 –299 865
Provisionsintäkter 231 848 268 803 164 690
Provisionskostnader, bankrörelsen –38 785 –34 602 –36 057
Premieintäkter, netto 1 167 017 989 080 919 186
Försäkringsersättningar, netto –505 002 –408 741 –391 374
Provisionskostnader, försäkrings rörelsen –419 783 –399 447 –382 508
Nettoresultat av finansiella  transaktioner –35 092 6 596 15 567
Resultat från andelar i koncernföretag –140 – –
Övriga rörelseintäkter 188 927 195 770 272 124
Summa rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515 1 213 496
Allmänna administrationskostnader –989 505 –837 307 –546 736
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar –16 496 –13 820 –5 777
Övriga rörelsekostnader –151 986 –147 770 –111 528
Summa kostnader före kreditförluster –1 157 987 –998 897 –664 041

Resultat före kreditförluster 1 213 082 967 618 549 455
Kreditförluster, netto –374 863 –350 699 –169 120
Rörelseresultat 838 219 616 919 380 335

Skatt på periodens resultat –216 010 –149 270 –93 506
Periodens resultat 622 209 467 649 286 829

Utvald historisk finansiell information 
och annan data om koncernen
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Utvald information från Bolagets koncernbalansräkning
Per den 31 december

(KSEK) 2015 2014 2013
(reviderat)

Likvida medel hos centralbanker 50 761 – –
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 956 725 805 843 810 182
Utlåning till kreditinstitut 2 351 285 3 695 094 2 284 180
Utlåning till allmänheten 18 198 175 13 923 375 9 258 334
Obligationer och andra ränte bärande värdepapper 1 477 206 1 300 484 2 678 093
Förlagslån 25 015 26 478 –
Aktier och ägarandelar 32 903 11 610 27 986
Immateriella tillgångar1) 1 784 003 680 346 17 943
Materiella anläggningstillgångar 37 132 28 515 15 726
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 24 685 6 028 160 662
Övriga tillgångar2) 377 728 251 695 293 643
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 249 802 284 847 264 836
Summa tillgångar 25 565 420 21 014 315 15 811 585

Skulder till kreditinstitut 141 260 1 026 783
In- och upplåning från allmänheten 16 433 531 15 976 650 11 874 089
Övriga skulder3) 1 038 501 1 079 283 901 200
Upplupna kostnader och förut betalda intäkter 185 482 132 709 189 841
Försäkringstekniska avsättningar 534 237 551 853 823 026
Övriga avsättningar 8 675 8 418 824
Emitterade värdepapper 2 181 340 – –
Förlagslån 38 224 – –
Summa skulder och avsättningar 20 561 250 17 749 939 13 789 763

Eget kapital
Aktiekapital 1 000 126 100
Övrigt tillskjutet kapital 2 050 734 800 753 82 777
Omräkningsreserv –76 257 56 159 –744
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 3 028 693 2 407 338 1 939 689
Summa eget kapital 5 004 170 3 264 376 2 021 822
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 25 565 420 21 014 315 15 811 585

1)  Innefattar goodwill och övriga immateriella tillgångar. För mer information se de finansiella rapporterna på annat ställe häri.
2)  Innefattar aktuella skattefordringar, uppskjutna skattetillgångar och derivat. För mer information se de finansiella rapporterna på annat ställe häri.
3)  Innefattar övriga skulder, derivat, skatteskulder och uppskjutna skatteskulder. För mer information se de finansiella rapporterna på annat ställe häri.

Utvald information från Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag
För räkenskapsåret som  avslutades  

den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Kassaflöde från den löpande  verksamheten –2 990 418 2 088 452 3 161 775
Kassaflöde från investerings verksamheten –1 326 476 –1 403 300 –1 678 916
Kassaflöde från finansierings verksamheten 3 049 081 718 002 –
Årets kassaflöde –1 267 813 1 403 154 1 482 859
Likvida medel vid periodens slut 2 402 046 3 695 094 2 284 180



 107

Utvald historisk finansiell information och annan data om koncernen

Utvalda nyckeltal för Bolaget
Per och för räkenskapsåret som  

avslutades den 31 december
(KSEK, om inget annat anges) 2015 2014 2013

(reviderat)
Rörelseposter och annan data
Totala rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515 1 213 496
Nettobankintäkter1) 2 218 928 1 792 390 1 079 640
Inlåning från allmänheten 16 433 531 15 976 650 11 874 089
Låneportfölj 18 198 175 13 923 375 9 258 334
Rörelsekostnader2) –1 157 987 –998 897 –664 041
Nettoresultat för perioden3) 622 209 467 649 286 829
Vinst per aktie, före och efter utspädning (SEK) 3,16 2,40 1,50

Nyckeltal (ej reviderat)
Nyutlåning 19 886 252 16 562 164 12 867 030
Bruttoavkastning4) (%) 12,4 14,5 11,6
Räntenettomarginal5) (%) 11,1 11,6 7,9
Utlåning/inlåning6) (%) 110,7 87,1 78,0
Kärnprimärkapitalrelation7) (%) 13,135) 13,435) 15,336)

TCR8) (%) 14,235) 14,735) 15,336)

Likviditetstäckningsgrad (LCR) (CRR-definition)9) (%) 142 125 –
Riskkostnad10) (%) 2,3 3,0 2,1
K/I-tal11) (%) 48,8 50,8 54,7
K/I-tal (exklusive försäkringsverksamheten)12) (%) 48,1 51,5 53,0
Avkastning på totala tillgångar (RoA)13) (%) 2,7 2,5 2,2
Avkastning på genomsnittligt eget kapital med avdrag för 
 immateriella  tillgångar (RoATE)14) (%) 21,4 20,4 15,4
Justerad avkastning på genomsnittligt eget kapital med avdrag för 
immateriella tillgångar15) (%) 23,8 – –
Avkastning på eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar 
(RoTE)16) (%) 19,3 18,1 14,3
Nettobankintäktsmarginal17) (%) 13,8 15,5 13,1
Justerade nettobankintäkter18) 2 194 028 1 728 854 931 827
Justerad nettobankintäktsmarginal19) 13,7 14,9 11,3
Riskjusterad nettobankintäkts marginal20) (%) 11,5 12,4 11,1
Riskjusterad räntenettomarginal21) (%) 8,8 8,6 5,9
Andel osäkra lån22) (%) 12,7 13,2 7,7
Andel täckta osäkra lån23) (%) 53,3 56,2 48,9
Bruttosoliditet24) (%) 10,8 9,6 –
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)25) (%) 127 136 –

Försäkringsdata och -nyckeltal26) (reviderat)
Premieintäkter, netto27) 1 167 017 989 080 919 186
Försäkringsrörelseintäkter28) 152 141 174 125 133 855

(ej reviderat)
Solvenskvot29) (%) 351,0 653,0 420,0
Skadeprocent30) (%) 43,2 41,3 43,6
Driftskostnadskvot31) (%) 52,1 54,7 57,6
Totalkostnadskvot32) (%) 95,3 96,0 101,2
Direktavkastning33) (%) 2,5 2,8 2,6
Totalavkastning34) (%) 1,6 2,9 3,6
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Per och för räkenskapsåret som  
avslutades den 31 december

(KSEK, om inget annat anges) 2015 2014 2013
Nyckeltal (per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 justerat för att reflektera yA Bank-förvärvet)37) (ej reviderat)
Avkastning på genomsnittligt eget kapital med avdrag för immate-
riella tillgångar (RoATE)38) (%) 26,6 – –
Räntenettomarginal39) (%) 11,7 – –
Nettobankintäktsmarginal40) (%) 14,5 – –
K/I-tal (exklusive försäkringsverksamheten)41) 44,8 – –
Riskkostnad42) (%) 2,3 – –
1) Totala rörelseintäkter för koncernen exklusive rörelseintäkter från försäkringsrörelsen som den presenteras i segmentnoten.
2) Summan av en Resurs allmänna administrationskostnader, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt övriga rörelsekostnader. För räken-

skapsåret som avslutades den 31 december 2015, exklusive effekterna av yA Bank-förvärvet, uppgick Resurs rörelsekostnader till 1 134 877 KSEK.
3) För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, exklusive effekterna av yA Bank-förvärvet, uppgick Resurs nettoresultat för perioden till 591 470 KSEK.
4) Ränteintäkter uttryckt som en procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 
5) Räntenetto uttryckt som en procentandel av genomsnittlig låneportfölj. 
6) Låneportföljen uttryckt som en procentandel av inlåningen från allmänheten.
7) CET1 uttryckt som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet. Avser den konsoliderade situationen för 2015 och 2014 respektive Resurs Bank för 2013.
8) Den totala kapitalbasen uttryckt som procentandel av totalt riskvägt belopp. För en översikt av den totala kapitalbasen och det riskexponerade beloppet, se ”Kommentarer till 

den finansiella utvecklingen–Finansiering, likviditet och kapitalresurser–Finansiering–Kapitalsituation”. Avser den konsoliderade situationen för 2015 och 2014 respektive Resurs 
Bank för 2013.

9) Likviditetsmått enligt CRR som mäter ett finansiellt instituts förmåga att hantera ett stressat nettoutflöde av likviditet under 30 dagar. En LCR om 100 procent innebär att ett 
finansiellt institut har tillräckligt med likvida tillgångar för att täcka likviditetsbehovet över en 30-dagarsperiod vid oväntat likviditetsutflöde. Avser den konsoliderade situationen 
för 2015 och 2014 respektive Resurs Bank för 2013.

10) Kreditförluster, netto uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 
11)  Totala rörelsekostnader för koncernen exklusive kreditförluster uttryckt som procentandel av totala rörelseintäkter.
12)  Totala rörelsekostnader för koncernen exklusive kreditförluster och försäkringsverksamhetsutgifter (såsom framgår av segmentsnoter) uttryckt som procentandel av nettobank-

intäkter.
13)  Nettoresultat uttryckt som procentandel av genomsnittliga totala tillgångar. 
14)  Nettoresultat hänförligt till aktieägarna uttryckt som procentandel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar för perioden. 
15)  Justerat nettoresultat hänförligt till aktieägarna uttryckt som procentandel av justerat genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar för perioden, där juste-

ringar har gjorts för ett reflektera vissa poster efter skatt av engångskaraktär. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 innefattar justerat nettoresultat om 699 
517 KSEK en justering om 77 308 KSEK för påverkan av poster efter skatt (tillämpligt effektiv skattesats 25,8 procent) och poster efter skatt av engångskaraktär om 104 189 KSEK 
innefattar (a) transaktionskostnader hänförliga till Erbjudandet (61 693 KSEK), och (b) transaktionskostnader hänförliga till yA Bank-förvärvet (42 496 KSEK) vilka båda upptagits 
som allmänna administrationskostnader för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 innefattar justerat 
eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar om 3 297 475 KSEK även justeringen om 77 308 KSEK för poster efter skatt för dessa poster av engångskaraktär. För räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015, exklusive effekterna av yA Bank-förvärvet, uppgick justerad avkastning på genomsnittligt eget kapital med avdrag för immate-
riella tillgångar till 23,1 procent.

16) Nettoresultat hänförligt till aktieägarna uttryckt som procentandel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar.
17)  Totala rörelseintäkter för koncernen exklusive försäkringsintäkter (såsom framgår av segmentsnoten) i procent av den genomsnittliga låneportföljen. 
18)  Avstämningen mellan rörelseresultat för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2013 och 2014 till justerade nettobankintäkter i enlighet med följande:

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 2013

Rörelseresultat 838 219 616 919 380 335

Kreditförluster, netto –374 863 –350 699 –169 120 

Resultat före kreditförluster 1 213 082 967 618 549 455

Summa kostnader före kreditförluster –1 157 987 –998 897 –664 041

Totala rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515 1 213 496

Försäkringsrörelseintäktera) 152 141 174 125 133 855

Nettobankintäkter 2 218 928 1 792 390 1 079 640

Övriga rörelseintäkter(b) –15 246 – –147 813

Ränteintäkter(c) –9 654 –38 996 –

Provisionsintäkter(d) – –24 540 –

Justerade nettobankintäkter 2 194 028 1 728 854 931 827

 a)  Totala rörelseintäkter för koncernen exklusive rörelseintäkter i Payment Solutions och Consumer Loans som de presenteras i segmentsnoten. För räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2014 innefattar försäkringsverksamheten engångsintäkter om 30 969 KSEK till följd av en kapitalvinst från försäljningen av Solids hem- och bilförsäk-
ringsverksamhet.

 b)  För 2015, engångskostnad från betalningar enligt avtal med Crédit Agricole hänförliga till förvärvet av Finaref. För 2013, kapitalvinst från försäljning av en kreditportfölj.
 c) Ökade ränteintäkter till följd av en återföring av provisioner relaterade till ONOFF-konkursen under 2011.
 d) Släppta avsättningar och reservbelopp relaterat till överskridande förmedlingsavgifter erhållna enligt avtal med vissa parter.

19)  Justerade nettobankintäkter som procent av genomsnittlig låneportfölj. 
20)  Nettobankintäkter med avdrag för kreditförluster uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 
21)  Räntenetto med avdrag för kreditförluster som procent av genomsnittlig låneportfölj. 
22)  Osäkra fordringar, brutto (60 dagar eller mer i förfall) i förhållande till låneportföljen.
23) Avsättningar för förmodade kreditförluster genom osäkra kundfordringar, brutto (60 dagar eller mer i förfall).
24)  CET1 uttryckt som en procentandel av totala tillgångar inklusive poster för arrangemang utanför balansräkningen med konverteringsfaktorer i enlighet med Basel III-regelverket 

för januari 2014.
25)  Baserat på estimat av Bolaget. Tillgänglig stabil finansiering uttryckt i procent av nödvändig stabil finansiering (såsom definierat i CRD IV).
26) Nyckeltalen avser Solid.
27)  Intäkter från försäkringspremier, premier för avgiven återförsäkring, förändringar i avsättning för icke intjänade premier, netto för återförsäkrarens andel av förändringen i 

avsättningarna för icke intjänade premier och kvardröjande risker. Se ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen–Beskrivning av de viktigare posterna i resultaträkningen”.
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28)  Rapporterade rörelseintäkter för försäkringsverksamheten som de presenteras i segmentsnoten.
29)  Solvenskapital i förhållande till erforderligt solvenskapital. Solvenskapital är eget kapital (fond avseende orealiserade vinster, som beräknats brutto) obeskattade reserver och 

överskott i tillgångar med avdrag för immateriella tillgångar. Se “Regulatorisk översikt–Reglering avseende försäkringsrörelse–Solvensregler”. 
30)  Försäkringsersättningar, netto (kostnader relaterade till betalda försäkringsersättningar och förändring i avsättning för oreglerade skador netto efter återförsäkrarens andel av 

betalda försäkringsersättningar och förändring i avsättning för oreglerade skador) i procentandel av premieintäkter, netto. Se ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen–
Beskrivning av de viktigare posterna i resultaträkningen”.

31)  Förvärvs- och beslutsprocesskostnader, som inkluderar utgifter till partners, detaljhandlare och förmedlare avseende försäljning av försäkringsprodukter, i förhållande till 
premieintäkter, netto. Se “Kommentarer till den finansiella utvecklingen–Beskrivning av de viktigare posterna i resultaträkningen”.

32)  Summan av försäkringsersättningar, netto (kostnader relaterade till försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för utestående försäkringsersättningar netto av 
återförsäkrares andelar av försäkringsersättningar som betalats och avsättningar för utestående ersättningar) tillsammans med förvärvs- och beslutskostnader, inklusive kostnader 
relaterade till partners, detaljhandlare och förmedlare för försäljning av försäkringsprodukter i procent av premieintäkter, netto. Se “Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen–Beskrivning av de viktigare posterna i resultaträkningen”.

33)  Genomsnittlig årlig avkastning på finansiella tillgångar i Resurs försäkringsinvesteringsportfölj.
34)  Nettoränteintäkter från försäkringsverksamheten plus nettoresultat från finansiella transaktioner från försäkringsverksamheten uttryckt som en procentandel av försäkringsverk-

samhetens investeringsportfölj.
35)  Konsoliderad situation (Resurs Holding och Resurs Bank samt dess dotterbolag, exklusive MetaTech AS).
36) Enbart Resurs Bank.
37)  Dessa nyckeltal har beräknats baserat på information som återfinns i avsnittet ”Proformaredovisning”. För information om grunden för upprättandet av proformaredovisningen, 

se det avsnittet. 
38) Nettoresultat proforma hänförligt till aktieägarna uttryckt som procentandel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar. Genomsnittligt eget kapital 

med avdrag för immateriella tillgångar beräknas som summan av utgående eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar för perioden (beräknat som rapporterat eget 
kapital med avdrag för immateriella tillgångar plus nettoresultat för yA Bank för perioden 1 januari 2015 till 26 oktober 2015) och ingående eget kapital med avdrag för immate-
riella tillgångar för perioden (beräknat som utgående eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar minus nettoresultat, proforma, hänförligt till aktieägarna, för perioden) 
delat på två. Exklusive transaktionskostnader hänförliga till Erbjudandet uppgick avkastning på genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar till 27,9 pro-
cent, justerat för att reflektera helårseffekten av yA Bank-förvärvet.

39) Räntenetto proforma uttryckt som en procentandel av genomsnittlig låneportfölj proforma. 
40) Totala rörelseintäkter proforma exklusive försäkringsintäkter (såsom framgår av segmentsnoten) i procent av den genomsnittliga låneportföljen proforma. 

Se ”Proformaredovisning”. 
41) Totala rörelsekostnader för koncernen exklusive kreditförluster proforma och försäkringsverksamhetsutgifter (såsom framgår av segmentsnoter) uttryckt som procentandel av 

nettobankintäkter. Se ”Proformaredovisning”.
42) Kreditförluster, netto, proforma uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen proforma. Se ”Proformaredovisning”. 
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Utvalda nyckeltal för Finaref
Nedanstående tabeller visar utvalda resultat- och balansräkningsuppgifter som har hämtats från de reviderade 
koncernräkenskaperna för Finaref, vilka har upprättats i enlighet med IFRS och reviderats av Ernst & Young AB, 
såsom framgår i deras revisionsrapport inkluderat på annat ställe häri. Finaref presenterar sina räkenskaper i SEK.

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december 2013(miljoner SEK, om inget annat anges)

(reviderat)
Information från balansräkningen 
Utlåning 1 910
Summa tillgångar 1 986
Summa skulder 1 579
Summa eget kapital 407
Summa eget kapital och skulder 1 986

Resultaträkning
Ränteintäkter, netto 477
Andra intäkter och kostnader 32
Nettobankintäkter 509
Rörelsekostnader –237
Resultat före kreditförluster 272
Kreditförluster, netto –52
Resultat före skatt 220
Nettoresultat 164

Nyckeltal (ej reviderat)
Bruttoavkastning1) (%) 27,6
Räntenettomarginal2) (%) 25,2
Riskkostnad3) (%) 2,7
Rörelsekostnader/genomsnittlig låneportfölj4) (%) 12,5
K/I-tal5) (%) 46,6
Avkastning på eget kapital (RoE)6) (%) 40,3
Nettobankintäktsmarginal7) (%) 26,8
Riskjusterad nettobankintäktsmarginal8) (%) 24,1
Riskjusterad räntenettomarginal9) (%) 22,5
1) Ränteintäkter uttryckt som en procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. Bruttoavkastningen för 2013 uppgick till 23,3 procent, inklusive 349 miljoner SEK för förvärvspris-

justeringar.
2) Räntenetto uttryckt som en procentandel av genomsnittlig låneportfölj. Räntenettomarginalen för 2013 uppgick till 21,3 procent inklusive 349 miljoner SEK för förvärvsprisjuste-

ringar. 
3) Kreditförluster, netto uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen.
4) Rörelsekostnader före kreditförluster uttryckt i procent av genomsnittlig låneportfölj.
5) Totala rörelsekostnader exklusive kreditförluster, netto uttryckt som procentandel av totala rörelseintäkter.
6) Nettoresultat hänförligt till aktieägarna uttryckt som procentandel av eget kapital.
7) Totala rörelseintäkter för koncernen exklusive försäkringsintäkter (såsom framgår av segmentsnoten) i procent av den genomsnittliga låneportföljen. Nettobankintäktsmarginalen 

uppgick till 22,7 procent under 2013 inklusive 349 miljoner SEK för förvärvsprisjusteringar.
8) Nettobankintäkter med avdrag för kreditförluster uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. Den riskjusterade nettobankintäktsmarginalen uppgick till 

20,4  procent inklusive 349 miljoner SEK för förvärvsprisjusteringar.
9) Räntenetto med avdrag för kreditförluster uttryckt som procentandel av genomsnittlig låneportfölj. Riskjusterad räntenettomarginal uppgick till 19,0 procent inklusive 349 miljoner 

SEK för förvärvsprisjusteringar.
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Utvalda nyckeltal för Dan-Aktiv
Nedanstående tabeller visar utvalda resultat- och balansräkningsuppgifter som har hämtats från de reviderade 
koncernräkenskaperna för Dan-Aktiv som har upprättats i enlighet med dansk GAAP och granskats av Pricewater-
house Coopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Danmark, såsom framgår i deras revisionsrapport inklu-
derad på annat ställe häri.

För räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2013

(miljoner SEK)1)2) (miljoner DKK)
Information från balansräkningen1) (ej reviderat) (reviderat)
Utlåning 1 354 1 130
Summa tillgångar 1 402 1 170
Summa skulder 1 332 1 112
Summa eget kapital 70 58
Summa eget kapital och skulder 1 402 1 170

Resultaträkning2) (ej reviderat)
(reviderat och 
omformulerat)

Ränteintäkter, netto 232 200
Andra intäkter och kostnader 22 18
Nettobankintäkter 254 219
Rörelsekostnader –90 –77
Resultat före kreditförluster 164 141
Kreditförluster, netto –113 –98
Resultat före skatt 51 44
Årets resultat 38 33

Nyckeltal (ej reviderat)
Bruttoavkastning3) (%) 20,0 20,4
Räntenettomarginal4) (%) 17,5 17,8
Riskkostnad5) (%) 8,5 8,7
Rörelsekostnader/genomsnittlig låneportfölj6) (%) 6,7 6,9
K/I-tal7) (%) 35,4 35,4
Avkastning på eget kapital (RoE)8) (%) 54,9 56,7
Nettobankintäktsmarginal9) (%) 19,1 19,4
Riskjusterad nettobankintäktsmarginal10) (%) 10,6 10,7
Riskjusterad räntenettomarginal11) (%) 8,9 9,1
1) Omräknade belopp i Dan-Aktivs balansräkning som ursprungligen inte var rapporterade i SEK har omräknats till SEK enligt valutakursen 

för räkenskapsperiodens slut. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013 var växelkursen 1 DKK = 1,1983 SEK. För räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2012 var växelkursen 1 DKK = 1,1603 SEK

2) Omräknade belopp i Dan-Aktivs resultaträkning som ursprungligen inte var rapporterade i SEK har omformulerats för att spåra Resurs 
Banks poster på resultaträkningen och omräknats till SEK enligt genomsnittlig valutakurs för räkenskapsperioden. För räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2013 var växelkursen 1 DKK = 1,15999 SEK.

3) Ränteintäkter uttryckt som en procentandel av den genomsnittliga låneportföljen.
4) Räntenetto uttryckt som en procentandel av genomsnittlig låneportfölj.
5) Kreditförluster, netto uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen.
6) Rörelsekostnader före kreditförluster uttryckt i procent av genomsnittlig låneportfölj.
7) Totala rörelsekostnader exklusive kreditförluster, netto uttryckt som procentandel av totala rörelseintäkter.
8) Nettovinst hänförlig till aktieägarna uttryckt som procentandel av eget kapital.
9) Totala rörelseintäkter för koncernen exklusive försäkringsintäkter (såsom framgår av segmentsnoten) i procent av den genomsnittliga 

låneportföljen.
10) Nettobankintäkter med avdrag för kreditförluster uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen.
11) Räntenetto med avdrag för kreditförluster uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 
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Utvalda nyckeltal för yA Bank AS
Nedanstående tabeller visar utvalda resultat- och balansräkningsuppgifter som har hämtats från de reviderade 
räkenskaperna för yA Bank per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015 och 2014. Dessa 
finansiella rapporter har upprättats i enlighet med tillämpning av förenklad IFRS enligt den norska regnskapsloven, 
avdelning 3-9, och reviderats av KPMG AS, såsom framgår i deras revisionsrapport inkluderad på annat ställe häri.

För och per räkenskapsåret som  avslutades den 31 december
2015 2014 2015 2014

(miljoner SEK)1) 3) (miljoner NOK)

Information från  balansräkningen1)
(ej reviderat) (reviderat)

Utlåning2) 3 577 2 718 3 743 2 585
Summa tillgångar 4 454 3 340 4 661 3 176
Summa eget kapital 495 380 519 362
Summa eget kapital och skulder 4 454 3 340 4 661 3 176

Resultaträkning3)

Ränteintäkter 397 313 379 287
Räntekostnader -89 –89 -85 –82
Ränteintäkter, netto 308 224 294 205
Andra intäkter och  kostnader 78 33 75 31
Nettobankintäkter 386 257 369 236
Rörelsekostnader –131 –119 –125 –110
Resultat före kreditförluster 256 138 244 126
Kreditförluster, netto –49 –23 –46 –21
Resultat före skatt 207 115 198 105
Periodens resultat 151 83 144 77

Nyckeltal (ej reviderat)
Bruttoavkastning4) (%) 12,6 12,9 12,0 12,5
Räntenettomarginal5) (%) 9,8 9,2 9,3 8,9
Riskkostnad6) (%) 1,5 0,9 1,5 0,9
Rörelsekostnader genomsnittlig/låneportfölj7) (%) 4,2 4,9 3,9 4,8
K/I-tal8) (%) 33,8 46,4 33,8 46,4
Avkastning på genomsnittligt eget kapital med 
avdrag för immateriella tillgångar (RoATE)9) (%) 34,9 24,3 33,1 23,5
Kärnprimärkapitalrelation10) (%) 14,5 14,6 14,5 14,6
Riskjusterad räntenettomarginal11) (%) 8,3 8,3 7,8 8,0
1) Omräknade belopp i yA Banks räkenskaper som ursprungligen inte var rapporterade i SEK har omräknats till SEK enligt växelkursen vid periodens slut. För räkenskapsåret som 

avslutades den 31 december 2015 var växelkursen 1 NOK = 0,9556 SEK och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 var växelkursen 1 NOK = 1,0516 SEK.
2)  Inkluderar förvärvsprisjusteringar om 45 904 KNOK (43 866 KSEK) per den 31 december 2015. yA Banks låneportfölj uppgick till 3 697 miljoner NOK (3 533 miljoner SEK) per den 

31 december 2015.
3) Omräknade belopp i yA Banks resultaträkning som ursprungligen inte var noterade i SEK har omräknats till SEK enligt genomsnittlig valutakurs för räkenskapsperioden. För räken-

skapsåret som avslutades den 31 december 2015 var växelkursen 1 NOK = 1,0472 SEK och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 var växelkursen 1 NOK = 
1,0894 SEK.

4) Ränteintäkter uttryckt som en procentandel av genomsnittlig låneportfölj. 
5) Räntenetto uttryckt som en procentandel av genomsnittlig låneportfölj. 
6) Kreditförluster, netto uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 
7) Rörelsekostnader före kreditförluster uttryckt i procent av genomsnittlig låneportfölj. 
8) Totala rörelsekostnader exklusive kreditförluster, netto uttryckt som procentandel av totala rörelseintäkter.
9) Nettoresultat hänförligt till aktieägarna uttryckt som procentandel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar för perioden. 
10) CET1 uttryckt som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet. 
11) Räntenetto med avdrag för kreditförluster uttryckt som procentandel av den genomsnittliga låneportföljen. 
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Proformainformation som reflekterar yA 
Bank-förvärvet
Syftet med finansiell proformainformation
Resurs slutförde yA Bank-koncernen den 26 oktober 
2015. yA Bank-förvärvet (yA och MetaTech) förvärva-
des via en köpeskilling om cirka 1 561 miljoner NOK, 
som säkrades via en valutaswap till kursen 1,0245 
SEK/1,0000 NOK (motsvarande ett SEK-denominerat 
vederlag om 1 599 miljoner SEK) och finansieras delvis 
genom nyemissioner av 174 504 aktier för en teck-
ningskurs om 7 163,60 SEK per aktie vilket uppgår till 
1 250 miljoner SEK. Den återstående delen av köpe-
skillingen betalades genom Resurs befintliga likvida 
medel. Eftersom räntan för dessa finansieringar är nära 
0 har inga justeringar gjorts för ränteintäkter. Se 
”Kommentarer till den finansiella utvecklingen–Fakto
rer som påverkar Resurs rörelseresultat–Förvärv och 
geografisk expansion” och ”Legala frågor och kom
pletterande information–Väsentliga avtal–Förvärv och 
avyttringar–yA Bank”. Transaktionen kommer ha en 
direkt effekt på Resurs framtida resultat, finansiella 
ställning och kassaflöde.

Bolaget har upprättat oreviderad finansiell proforma-
information per och för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015 för att illustrera effekten som 
yA Bank-förvärvet hade kunnat ha på Resurs om yA 
Bank-förvärvet genomförts den 1 januari 2015 för 
ändamålet av den oreviderade resultaträkningen 
proforma.

Finansiell proformainformation har inkluderats för att 
beskriva en hypotetisk situation och har enbart upprät-
tats i illustrativt syfte och bör läsas tillsammans med 
informationen i ”Utvald historisk finansiell information 
och annan data om koncernen”, ”Kommentarer till 
den finansiella utvecklingen” och Resurs reviderade 
finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Den oreviderade 
konsoliderade finansiella proformainformationen 
omfattar inte all information som krävs för en finansiell 
rapport enligt IFRS.

Vidare reflekterar inte nödvändigtvis den finansiella 
proformainformationen Resurs verkliga resultat från 
verksamheten om yA Bank-förvärvet verkligen genom-
förts under en tidigare tidpunkt och proformainforma-
tionen bör inte anses vara en indikation på Resurs 
resultat för någon fram tida period. Följaktligen bör 
potentiella investerare inte fästa alltför stor vikt på 
proformainformationen. 

Grunder för proformainformationen
Proformainformation baseras på:
 • Resurs reviderade finansiella rapporter som inklude-

rats i detta Prospekt per och för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015, i vilken yA 
Bank-koncernen konsolideras från och med den 26 
oktober 2015, och

 • uppgifter hämtade från yA Bank-koncernens orevi-
derade interna rapportering per och för perioden 1 
januari 2015 till 26 oktober 2015, och som upprät-
tats i enlighet med norsk GAAP.

Finansiell proformainformation har sammanställts på 
ett sätt som är förenligt med IFRS och Resurs redovis-
ningsprinciper som beskrivs i Resurs reviderade finan-
siella rapporter per och för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2015 och som finns på annan 
plats i detta Prospekt.

Inga proformajusteringar har gjorts för synergieffekter 
eller integrationskostnader i proformainformationen. 

Den oreviderade proformainformationen har presen-
terats i SEK, vilket är Resurs rapporteringsvaluta. yA 
Bank-koncernens oreviderade internredovisning pre-
senteras i NOK och har omräknats till SEK genom att 
använda växelkursen Resurs använder för koncernen. 
För perioden 1 januari 2015 till 26 oktober 2015 var 
den genomsnittliga växelkursen SEK/NOK 
(1,0571:1,0000) för resultaträkningen.

Proformajusteringar
Proformajusteringarna beskrivs mer i detalj nedan, i 
noterna till proformainformationen. Ovanstående 
beskrivning är av mer generell karaktär. Såvida inte 
annat anges är justeringarna återkommande.

Justering för skillnader i tillämpning av IFRS
yA Bank-koncernen har historiskt använt norsk GAAP. 
Per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 har yA Bank-koncernen dock upprät-
tat sina finansiella rapporter i enlighet med förenklad 
IFRS enligt den norska regnskapsloven, avdelning 3–9. 
Vid upprättandet av proformainformationen har en 
analys gjorts av Bolaget för att avgöra om det är några 
väsentliga skillnader mellan de redovisningsprinciper 
som tillämpas av Resurs enligt IFRS och de som tilläm-
pas av yA Bank-koncernen i enlighet med norsk GAAP. 
Bedömningen är att det inte föreligger några väsentli-
ga skillnader. I proformainformationen har således 
endast justeringar gjorts för att anpassa presentatio-
nen av de finansiella rapporterna till Resurs finansiella 
rapporter.

Proformaredovisning
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Oreviderad resultaträkning proforma för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015

Resurs yA Bank-koncernen Totalt
Proforma- 

justeringar
Resultaträkning 

proforma

Reviderad  
finansiell information  

i enlighet med IFRS, för  
perioden 1 januari till  

(MSEK)  den 31 december 2015

Oreviderad finansiell  
information i enlighet med 

norsk GAAP för  
perioden 1 januari till  

26 oktober 2015

Ränteintäkter 1 995 332 2 327 – 2 327
Räntekostnader –213 –73 –286 – –286
Provisionsintäkter 232 41 273 – 273
Provisionskostnader, bankrörelsen –39 –12 –50 – –50
Premieintäkter, netto 1 167 – 1 167 – 1 167
Försäkringsersättningar, netto –505 – –505 – –505
Provisionskostnader försäkringsrörelsen –420 – –420 – –420
Nettoresultat av finansiella transaktioner –35 – –35 – –35
Resultat från andelar i koncernföretag –0 – –0 – –0
Övriga rörelseintäkter 189 14 203 – 203
Summa rörelseintäkter 2 371 303 2 674 – 2 674
Allmänna administrationskostnader –990 –82 –1 071 431) –1 029
Av- och nedskrivningar av materiella och im-
materiella tillgångar –16 –2 –19 –72) –26
Övriga rörelsekostnader –152 –16 –168 – –168
Summa rörelsekostnader före kreditförluster –1 158 –100 –1 258 35 –1 222
Resultat före kreditförluster 1 213 203 1 416 35 1 452
Kreditförluster, netto –375 –30 –405 – –405
Rörelseresultat 838 174 1 012 35 1 047
Skatt på periodens resultat –216 –47 –263 23) –261
Periodens resultat, netto 622 127 749 37 786
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Noter till finansiell proformainformation
(1) Transaktionskostnader
Proformaresultaträkningen för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015 har presenterats 
som om de externa transaktionskostnaderna i sam-
band med Resurs förvärv av de angivna bolagen upp-
kommit före 1 januari 2015. Därför har justeringar 
gjorts i resultaträkningen proforma för att utesluta 
samtliga externa transaktionskostnader relaterade till 
yA Bank-förvärvet. Under räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2015 har transaktionskostnader 
om 42 496 KSEK justerats för.

Eftersom transaktionskostnader inte påverkar det skat-
tepliktiga resultatet görs ingen justering för skatt. 
Transaktionskostnader och proformajusteringar för 
dessa kostnader är kostnader av engångskaraktär.

(2) Förvärvsredovisning avseende yA Bank-förvärvet
Den preliminära förvärvsanlysen per den 31 december 
2015 har baserats på en total köpeskilling om 1 561 
miljoner NOK, vilket säkrades med en valutaswap till 
kursen 1,0245 SEK, motsvarande ett SEK-denominerat 
vederlag om 1 599 miljoner SEK. Ytterligare immate-
riella tillgånger om 112 miljoner SEK (110 miljoner 
NOK) identifierades och justerades för och kommer 
att avskrivas under respektive immateriell tillgångs 
nyttjandetid.

Den preliminära förvärvsanlysen är enligt nedan:

Avsättningar för verkligt värde av  
identifierbara tillgångar som förvärvats  
och förväntade skulder  MSEK
Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 54
Utlåning till kreditinstitut 267
Utlåning till allmänheten 3 644
Obligationer och andra räntebärande värde-
papper 373
Aktier och ägarandelar 1
Immateriella tillgångar 116
Materiella tillgångar 2
Övriga tillgångar 9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5
Tillgångar totalt 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
Totala skulder och avsättningar 3 929
Totala identifierbara nettotillgångar 542

Avsättningar för verkligt värde av  
identifierbara tillgångar som förvärvats  
och förväntade skulder  MSEK
Vederlag per den 26 oktober 2015  
Kontanter 1 599
Totalt överfört vederlat 1 599

Goodwill 1 057

Avskrivningen baseras på följande antaganden: cirka 
78 miljoner NOK av identifierbara immateriella till-
gångar har bedömts ha en livslängd om 15 år och 32 
miljoner NOK skrivs av över 10 år. Effekterna från 
avskrivningar för 2015, till följd av de preliminära juste-
ringarna till verkligt värde för redovisade värden på 
immateriella tillgångar, i den oreviderade resultaträk-
ningen proforma uppgår till 7 miljoner SEK (7 miljoner 
NOK) för perioden 1 januari 2015 till 26 oktober 2015. 
Eftersom dessa immateriella tillgångar skrivs av, kom-
mer detta resultera i att uppskjutna skatteintäkter upp-
gående till 2 miljoner SEK för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015 baserat på den 
norska bolagsskattesatsen om 25 procent.

(3) Skatteintäkt
En skatteintäkt om 2 miljoner SEK har lagts till 
 avseende resultatet som presenteras i den interna 
 rapporteringen, som bygger på den lokala företags-
skattesatsen i Norge (25 procent) vilket anges i not 2. 

Oreviderad proformaredovisning och övriga data

(miljoner SEK om inte annat anges)

För räkenskapsåret 
som  avslutades den  
31 december 2015

(ej reviderat)
Totala rörelseintäkter 2 674
Rörelseresultat 1 047
Periodens resultat, netto 786
Resultat per aktie (SEK) 3,93
K/I-tal före kreditförluster (%) 45,7

Definitioner avseende nyckeltal proforma
K/I-tal
Totala kostnader proforma exklusive kreditförluster, 
uttryckt som procentandel av totala rörelseintäkter, 
proforma.

Resultat per aktie 
Periodens resultat per aktie, proforma är beräknat som 
nettoresultat hänförligt till aktieägarna i förhållande till 
genomsnittligt antal utestående aktier som om trans-
aktionen hade ägt rum den 1 januari 2015. Nettoresul-
tatet proforma för 2015 har dividerats med 200 miljo-
ner aktier vilket är det antal aktier som skulle ha varit 
utestående per den 31 januari 2015 om transaktionen 
hade ägt rum vid det tillfället och sammanfaller med 
det faktiska antalet utestående aktier per den 31 
december 2015.
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Revisorsrapport avseende 
proformaredovisning 
Till styrelsen i Resurs Holding AB (publ), org.nr. 
5568982291

Vi har reviderat den proformaredovisning som framgår 
på sidorna 113–115 i Resurs Holding AB:s (publ) pro-
spekt daterat den 17 april 2016.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att 
informera om hur förvärvet av yA Bank-koncernen skulle 
ha kunnat påverka Resurs Holding AB:s koncernresultat-
räkning för perioden 1 januari 2015 till 31 december 
2015 för det fall förvärvet hade genomförts den 1 janua-
ri 2015. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredo-
visning i enlighet med kraven i prospektförordningen 
809/2004/EG.

Revisorns ansvar 
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II 
p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen 
skyldighet att lämna något annat uttalande om profor-
maredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi 
tar inte något ansvar för sådan finansiell information 
som använts i sammanställningen av proformaredovis-
ningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrap-
porter avseende historisk finansiell information som vi 
lämnat tidigare.

Utfört arbete 
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommen-
dation RevR 5 Granskning av finansiell information i pro-
spekt. Det innebär att vi följer FARs etiska regler och har 
planerat och genomfört revisionen för att med rimlig 
säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna 

inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisions-
företaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on 
Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för 
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlin-
jer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, 
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i 
lagar och andra författningar.

Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende 
granskning av underliggande finansiell information, har 
huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade 
finansiella informationen med källdokumentation, 
bedöma underlag till proformajusteringarna och disku-
tera proformaredovisningen med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den infor-
mation och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för 
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om 
att proformaredovisningen har sammanställts enligt de 
grunder som anges på sidan 113 och att dessa grun-
der överensstämmer med de redovisningsprinciper som 
tillämpas av bolaget.

Övriga upplysningar
Vi har inte utfört vårt arbete i enlighet med några stan-
darder eller praxis för revision eller bestyrkande allmänt 
accepterade i någon annan jurisdiktion, innefattande 
USA, och det ska följaktligen inte betraktas som om vårt 
arbete har utförts i enlighet med någon av dessa stan-
darder eller praxis. 

Uttalande 
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sam-
manställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som 
anges på sidan 113 och att dessa grunder överens-
stämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas 
av bolaget.

Helsingborg den 17 april 2016
Ernst & Young AB

Niklas Paulsson
Auktoriserad Revisor
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Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen
Informationen som följer bör läsas tillsammans med ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell informa
tion”, ”Utvald historisk finansiell information och annan data om koncernen”, ”Proformaredovisning”, Bolagets 
reviderade koncernräkenskaper för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013 och 
som reviderats av Ernst & Young AB, såsom framgår i deras revisionsrapport, inkluderad på annat ställe häri. 
 Bolagets koncernräkenskaper har upprättats i enlighet med IFRS. 

Denna sektion kan innehålla ”framåtriktade uttalanden”. Sådana uttalanden är föremål för ett stort antal risker, 
osäkerheter och andra faktorer, inklusive de som anges under rubriken ”Riskfaktorer” som kan medföra att Resurs 
framtida resultat, finansiella ställning eller kassaflöde skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i sådana 
framåtriktade uttalanden. Se ”Viktig information–Framåtriktad information och riskfaktorer” för en diskussion om 
risker med att förlita sig på framåtriktad information.

Översikt
Resurs är en ledande leverantör av produkter inom 
betallösningar (bland annat retail finance och kredit-
kort), privatlån och vissa nischade försäkringsproduk-
ter i Norden. Per den 31 december 2015 hade Resurs 
Payment Solutions och Consumer Loans cirka 1,2 mil-
joner kunder (inklusive cirka 50 000 kunder i Norge till 
följd av yA Bank-förvärvet) med saldo/skuld i Norden 
och hade en låneportfölj om 18,2 miljarder SEK (inklu-
sive en låneportfölj om 3,5 miljarder SEK förvärvad 
genom yA Bank-förvärvet). Under räkenskapsåret  som 
avslutades den 31 december 2015 hade Resurs drygt 
19,9 miljarder SEK i nyutlåning. Resurs har kontinuer-
ligt expanderat sin verksamhet och Bolagets låneport-
följ har ökat från 9,3 miljarder SEK per den 31 decem-
ber 2013 till 18,2 miljarder SEK per den 31 december 
2015, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt-
takt om 40,2 procent (inklusive yA Banks låneportfölj 
om 3,5 miljarder SEK).

Från huvudkontoret i Helsingborg, Sverige, har Resurs 
utvecklat långsiktiga relationer med ett stort antal av 
de största företagen inom detaljhandeln i Norden. Per 
den 31 december 2015 erbjöd Resurs lösningar inom 
retail finance till fler än 1 200 retail finance-partners, 
med ett nätverk om cirka 35 000 butiker. Per den 31 
december 2015 hade Resurs mer än 2,4 miljoner 
enskilda aktiva retail finance-kunder, med en genom-
snittlig initial lånestorlek om cirka 1 550 SEK. Resurs 
bygger sin bas av retail finance-kunder och ökar sin 
försäljningspenetration genom partnerskap med 
online- företag och detaljhandelskedjor. Ledningen 
anser att Bolagets möjlighet att utveckla sitt utbud 
baserat på en omni-kanal-strategi (i butik, online och 
mobilt) och att närma sig konsumenter genom en 
mängd olika retail-kanaler är en viktig konkurrensför-
del som bidrar till att säkerställa en bred penetration 
av retail finance-produkter. Därutöver täcker Resurs ett 

brett demografiskt utbud och samlar information om 
sina betallösnings- och privatlånekunder, bland annat 
vad gäller kreditanvändnings- och konsumtionsdata, 
betalningsmönster samt kredithistorik, i vad ledningen 
anser vara en av Nordens största interna databaser 
 vilken innehåller denna typ av konsumentinformation.

Resurs affärsmodell bygger på att använda sig av retail 
finance-verksamheten och därigenom uppbyggda 
relationer med retail finance-partners och omfattande 
interna data- och branschkunskapsbaser, för att gene-
rera en stor och diversifierad grupp av potentiella 
 kreditkorts- och privatlånekunder, och för att effektivt 
kunna tillhandahålla kreditkort och privatlån till sådana 
potentiella kunder. Resurs marknadsför sina kreditkort 
och privatlån till befintliga kunder primärt genom brev, 
telemarketing och tillsammans med fakturor, och till 
nya kunder genom masskommunikation, online- 
marknadsföring och ett tillförlitligt nätverk av låne-
förmedlare. Resurs utnyttjar dessutom sin stora och 
diversifierade kundbas genom att erbjuda sina kunder 
ett antal nischade försäkringar, till exempel produkt-
försäkring för elektronik- och hushållsmaskiner, betal- 
samt reseförsäkring.

Resurs ledning anser att riskhantering är mest effektivt 
när den metod som används är anpassad till de speci-
fika egenskaperna både hos den produkt som erbjuds 
och hos den kund till vilken produkten erbjuds. Resurs 
riskbedömnings- och beslutsprocess baseras på, bero-
ende på produkt, ett automatiskt val bland ett stort 
antal mallar och modeller som används för att organi-
sera och filtrera information, som sedan kontrolleras 
mot Resurs kredit- och lånepolicies för att generera ett 
slutligt lånebeslut. Dessutom, beroende på produkt-
typ och lånets storlek, använder Resurs information 
från sin interna databas och från andra informations-
källor för att tillämpa en riskbaserad prissättning, 
enligt vilken personlig information om den sökande 
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kombineras med information från kreditupplysnings-
företag för att generera ett skräddarsytt slutligt kredit-
beslut för varje sökande. 

Resurs produktutbud, lokala detaljhandelskunskap och 
geografiska närvaro har förbättrats genom ett flertal 
förvärv under den reviderade treårsperioden som pre-
senteras i prospektet. År 2013 genomförde Resurs 
Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj, vilket har inne-
burit ett tillskott av ett stort antal kunder till den inter-
na databasen och ett väsentligt breddat utbud inom 
retail finance. Förvärven av Finaref och Dan-Aktiv 
under 2014 bidrog till att Resurs stärkte sin geografis-
ka närvaro och ökade retail finance- och Consumer 
Loans-verksamheten i hela Norden, men särskilt i Fin-
land och Danmark. Den 26 oktober 2015 förvärvade 
Resurs yA Bank, en norsk bank specialiserad på 
ut låning till privatpersoner. Genom förvärvet övertog 
Resurs yA Banks privatlåneportfölj, inlåningsprodukter, 
retail finance-partners och nätverk av låneförmedlare i 
Norge, liksom dess kreditskortskunder och interna 
kunddatabas. Dessa förvärv har bidragit till att Resurs 
uppnått en verksamhet med geografisk spridning i 
hela Norden med 49,2 procent, 28,5 procent, 11,0 
procent respektive 11,3 procent av den utestående 
låneportföljen hänförligt till Sverige, Norge, Finland 
respektive Danmark per den 31 december 2015.

Resurs finansieringsbas består av inlåning från allmän-
heten, eget kapital, värdepapperisering, MTN och 
banklån, vilket representerade 69 procent, 21 procent, 
6 procent, 3 procent respektive 1 procent, av Resurs 
finansieringsmix (baserat på bokfört värde) per den 31 
december 2015. Per den 31 december 2015 hade 
Resurs cirka 52 500 konsument- och företagskonton i 
Sverige och, till följd av yA Bank-förvärvet cirka 46 000 
konton i Norge. Resurs värdepapperisering under-
lättas av tillgången till omfattande information om 
bland annat kreditprestanda från den interna data-
basen, samt av kreditprestandan i Resurs portfölj av 
privatlån. För att begränsa sitt beroende av någon 
enskild finansieringskälla strävar Resurs efter att ytter-
ligare diversifiera sin finansieringsbas över tid.

Faktorer som påverkar Resurs 
rörelseresultat
Resurs verksamhet och dess viktigaste operativa 
nyckel tal samt verksamhetens resultat har varit, och 
kan fortsätta att vara, påverkat av vissa nyckelfaktorer 
inklusive, särskilt, de makroekonomiska förhållandena i 
Norden, förvärv och geografisk expansion, utveckling-
en av Resurs låneportfölj, räntekostnader och finansie-
ring, räntor, kreditförluster, produktmix, rörelse-
kostnader, konkurrens, regulatoriska aspekter, 
valutakurseffekter och vissa faktorer specifika för 
Resurs försäkringstjänster. Var och en av dessa faktorer 
diskuteras mer ingående nedan. 

Makroekonomiska förhållanden i Norden
Resurs erbjuder betallösningar, privatlån och inlånings-
produkter enbart i Norden och tillhandahåller för-
säkringar främst i Norden. De makroekonomiska för-
hållandena i Norden påverkar Resurs resultat speciellt 
när det gäller efterfrågan på betallösningar och privat-
låneprodukter, utvecklingen av Resurs låneportfölj, till-
gängligheten av finansiering, räntekostnader och 
Resurs räntenettomarginal. Exempelvis har global och 
lokal penningpolitik, vilken sätts och styrs av central-
banker som svar på makroekonomiska förhållanden, 
en direkt påverkan på marknadsräntor och påverkar 
därmed Resurs räntekostnader, finansiering och ränte-
nettomarginal.

Resurs ledning bevakar makroekonomiska indikatorer 
på de marknader där Resurs är verksamt, i synnerhet 
räntesatser och arbetslöshetsnivåer men även BNP-
utveckling, disponibel inkomst och konsumtion i 
detaljhandeln. Fluktuationer i BNP, konsumtion i 
detaljhandel och räntesatser på de nordiska markna-
derna kan ha en betydande inverkan på tillväxten för 
konsumentkreditmarknaderna, efterfrågan på Resurs 
produkter, utvecklingen av räntenettomarginalen och 
Resurs riskkostnad. Till exempel kan ökad konsumtion 
i detaljhandeln direkt driva efterfrågan för Resurs 
betallösningar och privatlån, vilka till stor del är bero-
ende av försäljningsvolymer inom detaljhandeln och 
viljan hos konsumenter att använda kredit för att köpa 
varor och tjänster. På samma sätt kan lägre räntor 
minska kunders lånekostnader, vilket potentiellt skulle 
kunna öka efterfrågan på Resurs produkter och öka 
Resurs räntenettomarginal genom att reducera ränte-
kostnaderna. Omvänt skulle en högre räntesats kunna 
ge minskad nyutlåning och kan öka kreditförlusterna 
eftersom kunder kanske inte kan göra ränteinbetal-
ningar. 

Makroekonomiska faktorer och trender kan också 
påverka antalet kunder som kvalificerar sig för Resurs 
betallösningar och privatlån, vilket i sin tur kan inverka 
negativt på Resurs möjlighet att bibehålla eller utöka 
sin låneportfölj. Exempelvis kan höga nivåer av arbets-
löshet reducera antalet kunder som kvalificerar sig för 
Resurs produkter då Resurs mallar och analysmodeller 
genererar godkännande eller avslag delvis baserat på 
varje sökandes sysselsättningsstatus. Dessutom är 
andelen inställda betalningar och kreditförluster starkt 
korrelerade med arbetslöshetsnivåer. 

Den nordiska regionen gynnas generellt av starka 
makroekonomiska förutsättningar både i absoluta tal 
och i jämförelse med Euroområdet. Inom Norden är 
de lokala ekonomierna påverkade av en rad unika 
 faktorer som kan påverka vissa lokala ekonomier och 
marknader mer än andra. Till exempel har Finland haft 
en långsammare tillväxt och ett svagare makroekono-
misk fundament än Sverige, Norge och Danmark 
under de senaste åren. Medan Norge har upplevt 
 ekonomisk volatilitet, delvis som ett resultat av ned-
gången och den generella instabiliteten i oljepriset de 
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senaste 18 månaderna, har Resurs inte upplevt någon 
betydande förändring i sin nyutlåning eller i sina totala 
rörelseintäkter hänförliga till Norge. För historisk infor-
mation om vissa av de makroekonomiska faktorerna 
som påverkar marknaderna som Resurs är verksamt 
inom, se ”Marknadsöversikt”. Resurs ledning granskar 
makroekonomiska faktorer tillsammans med kredit-
användnings- och konsumtionsdata, betalningsmöns-
ter samt kredithistorik från Resurs interna databas för 
att identifiera trender och anpassa sin verksamhet till 
att respondera på förändringar i den makroekonomis-
ka omgivningen. Till exempel som svar på ökad 
arbetslöshet och den globala ekonomins nedgång 
under 2008 och 2009, minskade Resurs sin försäljning 
och marknadsföring och nyutlåning inom alla sina 
marknader. Dessutom, beroende på marknadsförhål-
landen, har Resurs tidigare justerat sina riskbaserade 
prismodeller för att hantera sin riskprofil samt upp-
rätthålla kvaliteten och utvecklingen i sin portfölj av 
privatlån. Till exempel justerade Resurs sina riskbase-
rade prismodeller under 2008 och 2009 till att åter-
spegla strängare kreditbedömningar, vilket hade en 
negativ inverkan på utvecklingen av Resurs låneport-
följ, men bidrog till att hantera risker och motverka 
kreditförluster. Eftersom de makroekonomiska förut-
sättningarna i Norden förbättrats under de senaste 
åren har Resurs justerat sina riskbaserade prismodeller 
och sin beslutsprocess för att bredda och öka mång-
falden av sin kundbas, vilket har haft en positiv inver-
kan på utvecklingen av låneportföljen och förmågan 
att försälja privatlån till befintliga kunder.

Förvärv och geografisk expansion
Resurs bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige, 
Finland, Norge och Danmark och även viss försäk-
ringsverksamhet i Storbritannien, Schweiz och vissa 
andra europeiska länder. Resurs har kontinuerligt 
ut ökat sin verksamhet utanför Sverige och har ökat sin 
marknadsnärvaro i Finland, Norge och Danmark under 
den reviderade treårsperioden som presenteras i pro-
spektet. Sedan 2012 har en av nyckelfaktorerna till 
utvecklingen av Resurs låneportfölj och verksamhetens 
totala rörelseintäkter varit expansionen i, och utveck-
lingen av, marknaderna för Payment Solutions och 
Consumer Loans i Norden. Resurs ämnar förvärva 
bolag med positiva integrationsegenskaper och som 
kan bidra till att öka omfattningen och storleken på 
Resurs verksamhet i de marknader där Bolaget är verk-
samt. Vad gäller integrationsegenskaper har Resurs 
fokuserat på att förvärva bolag med likande historik 
och operativa mål när det gäller detaljhandeln och 
som redan tillhandahåller ett liknande urval av produk-
ter och tjänster som Resurs erbjuder över hela 
 Norden. Vad gäller storlek har Resurs fokuserat på att 
förvärva bolag som har välutvecklad lokal verksamhet 
och stora kundbaser, vilka kan förse Resurs med lokal 
expertis och bredda antalet potentiellt kvalificerade 
kunder till vilka Resurs kan sälja kreditkort och privat-
lån. Till följd av Resurs geografiska expansion har 

Bolaget möjlighet att erbjuda sina multinationella 
retail finance-partners gränsöverskridande lösningar, 
vilket har bidragit till att attrahera och bibehålla kun-
der och en i allmänhet positiv utveckling av Resurs 
låneportfölj under den reviderade treårsperioden som 
presenteras i prospektet.

Resurs har i allmänhet haft framgång i att expandera 
sin verksamhet geografiskt inklusive det framgångsrika 
Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj, 2014-förvärven 
och yA Bank-förvärvet. I oktober 2013 genomförde 
Resurs Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj, vilket 
ökade Bolagets e-handelsverksamhet och expone-
ringen mot retail finance särskilt inom det kvinnliga 
modesegmentet av detaljhandeln, som tidigare var 
underrepresenterat inom Resurs retail finance- 
verksamhet. Den 1 april 2014 förvärvade Resurs 
 Finaref, vilket medförde att Bolaget förvärvade 
 Finarefs privatlåneverksamhet, inklusive dess privat-
låne portfölj, kundbas och interna databas och i 
 allmänhet expanderade omfattningen av Resurs 
 verksamhet i Finland, Norge och Sverige. För utvald 
balans- och resultaträkningsinformation om Finaref, se 
”Utvald historisk finansiell information och annan data 
om koncernen–Utvalda nyckeltal för Finaref”. I sam-
band med förvärvet av Finaref förvärvade Resurs även 
Dan-Aktiv, en av Danmarks största butiksleverantör av 
retail finance-lösningar. I och med Resurs förvärv av 
Dan-Aktiv förvärvade Resurs ett av de mest avancera-
de kassasystemen i Danmark samt Dan-Aktivs relation 
med retail finance-partners i Danmark, dess retail 
finance-kundbas, interna kunddatabas och privatlåne-
verksamhet. Eftersom Dan-Aktiv erbjöd både retail 
finance- och privatlåneprodukter, expanderade förvär-
vet av Dan-Aktiv i allmänhet Resurs betallösnings- och 
privatlåneportfölj i lika stor utsträckning. För utvald 
balans- och resultaträkningsinformation om Dan-Aktiv 
se ”Utvald historisk finansiell information och annan 
data om koncernen–Utvalda nyckeltal för DanAktiv”. 
Den 26 oktober 2015 förvärvade Resurs yA Bank, en 
norsk konsumentkreditbank, vilket expanderade 
Resurs verksamhet i Norge generellt sett. Förvärvet 
resulterade i att Resurs övertog yA Banks inlåning från 
allmänheten, kreditkortskundbas och interna databas i 
Norge liksom yA Banks relationer med retail finance-
partners och stabila relationer med låneförmedlare i 
Norge. Till följd av yA Bank-förvärvet har Norge blivit 
Resurs näst största marknad, avseende storlek på låne-
portfölj. För utvald balans- och resultaträknings-
information om yA Bank, se ”Utvald historisk finansiell 
information och annan data om koncernen–Utvalda 
nyckeltal för yA Bank AS”.

Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har Resurs fokuserat på sitt erbjudande av 
nischade försäkringsprodukter och avyttrat tillgångar 
utanför kärnverksamheten för försäkringssegmentet 
vilket haft en positiv inverkan på Resurs resultat. I janu-
ari 2014 sålde Resurs sin icke-kärnverksamhet; hem- 
och bilförsäkring. Detta har hjälpt att hantera Resurs 
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riskexponering och bidragit till att öka lönsamheten i 
försäkringssegmenten under den reviderade treårs-
perioden som presenteras i prospektet. Därutöver för-
värvade Resurs i april 2015 en portfölj med Svenska 
cykelförsäkringskunder från Falck Försäkringar, vilket 
bidragit till att öka Resurs totala rörelseintäkter inom 
försäkringssegment under räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2015 samt ytterligare diversi-
fierat Resurs nischade försäkringsverksamhet. För 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2013, 2014 och 2015 har Resurs försäkringssegment 
genererat ett rörelseresultat om 41 611 KSEK, 98 555 
KSEK respektive 60 983 KSEK.

Resurs ledning räknar med att selektivt fortsätta driva 
potentiella möjligheter att utöka sin geografiska 
 närvaro och öka sina marknadsandelar i de länder där 
Bolaget redan är verksamt, och kommer också beakta 
framtida försäljning av icke-kärnverksamhetstillgångar 
som är accessoriska till verksamheten. Se ”Verksam
hetsbeskrivning–Strategi–Fortsätta genomföra selek
tiva förvärv”.

Låneportföljens utveckling
Resurs har framgångsrikt utvecklat och expanderat sin 
låneportfölj under de senaste 30 åren och dess förmå-
ga att öka storleken på sin låneportfölj (genom förvärv 
eller på annat vis) har varit den största bidragande 
orsaken till tillväxten av totala rörelseintäkter under 
den reviderade treårsperioden som presenteras i pro-
spektet. Tillväxten av Resurs låneportfölj är till stor del 
beroende av volymen och kvaliteten av ansökningar 
som mottas på Bolagets retail finance-produkter samt 
Resurs förmåga att identifiera och framgångsrikt sälja 
produkter och öka dess nyutlåning till existerande 
kunder som möter Bolagets besluts- och riskhante-
ringsriktlinjer. Dessutom påverkas Resurs låneportfölj i 
betydande grad av kreditkonverteringsnivåer (i vilken 
utsträckning utestående kreditbalans inte betalas den 
första månaden eller enligt plan och blir lånebalans) 
för dess produkter. Resurs driver huvudsakligen tillväxt 
i dess låneportfölj genom att (i) optimera Bolagets 
retail finance-verksamhet, inklusive dess relationer 
med retail finance-partners, och utveckla produktport-
följen för att generera och förse Resurs med tillgång 
till en stor och diversifierad kundbas, och (ii) utnyttja 
Bolagets verksamheter, kundbas och dess gedigna 
interna databas för att på ett mer träffsäkert och effek-
tivt sätt sälja kreditkort och privatlån till dess existeran-
de kunder. Resurs driver även tillväxt i sin låneportfölj 
genom att marknadsföra sina kreditkort och privatlån 
till nya kunder. Resurs strävar efter att dra nytta av 
organisk och förvärvsdriven tillväxt av sin låneportfölj 
och hantera tillväxten av sina Payment Solutions- och 
Consumer Loans-produkter genom att bibehålla sitt 
fokus på utvecklingen av effektiva beslutsprocess-
kriterier och riskhantering.

För att fortsätta optimera sin retail finance-verksamhet 
och driva utvecklingen av nyutlåning framåt har Resurs 

generellt fokuserat på att lokalt och internationellt 
expandera sin retail finance-verksamhet genom att 
öka antalet retail finance-partners, fortsätta stärka och 
förbättra sina relationer med befintliga retail finance-
partners och utveckla och expandera sitt produkter-
bjudande. Se ”Verksamhetsbeskrivning–Försäljning 
och marknadsföring”. Resurs har upplevt en ökande 
nyutlåning till följd av ett ökande antal retail finance-
partners. Då utvecklingen av Resurs låneportfölj i 
 allmänhet påverkas av bolagets kreditkonvertering, 
marknadsför Resurs generellt sett sina retail finance-
produkter till detaljhandlare av sällanköpsvaror som 
erbjuder produkter med högre priser eller där storle-
ken på kunders genomsnittliga köp är högre (butiker 
med snittköp på mer än 3 000 SEK), och siktar på att 
erbjuda sina produkter som betallösningar för högre 
genomsnittsköp, vilka typiskt sett tar längre tid att 
betala tillbaka. Resurs marknadsför även sina retail 
finance-produkter till detaljhandlare som verkar i 
detaljhandelssegment som typiskt sett har en högre 
kreditkonverteringsgrad avseende retail finance, vilka i 
vissa fall, även har snittköp som understiger 3 000 
SEK. Till följd härav var kreditkonverteringen för 
Resurs retail finance-verksamhet konstant cirka 60 pro-
cent under räkenskapsåren som avslutades den 31 
december 2014 och 2015. För retail finance-lån gene-
rerade under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 var den genomsnittliga utestående 
balansen för sådana lån vid utlåning cirka 1 550 SEK. 
Resurs kreditkonverteringsstrategi avseende retail 
finance och längre lånelöptider påverkar generellt sett 
totala rörelseintäkter på grund av genereringen av 
ränteintäkter på utestående lånevolymer. Eftersom 
Resurs marknadsför sina övriga produkter till befintliga 
kunder i dess månatliga fakturor kan även lån med 
längre löptider öka Resurs försäljnings- och marknads-
föringsmöjligheter. Utöver detta har Resurs ökat sina 
försäljnings- och marknadsföringsinsatser och sina 
kundtjänstaktiviteter, vilka har bidragit till att upprätt-
hålla den genomsnittliga kreditpenetrationen inom 
Resurs nätverk av retail finance-partners under den 
reviderade treårsperioden som presenteras i prospek-
tet. Resurs ledning bedömer att dess kundrelationer 
och relationer med sina retail finance-partners har 
bidragit till att driva försäljning för Bolagets retail 
finance-partners och bidragit till en ökad butiks- och 
e-handelsmarknadsföring av retail finance-partners 
samt stimulerat konsumenternas medvetenhet om 
Resurs retail finance-produkter och tillhörande ansök-
ningsförfarande, vilket har haft en positiv inverkan på 
utevecklingen av Resurs låneportfölj.

Ledningen har även fokuserat på utvecklingen och 
expansionen av Resurs produkterbjudande genom 
dess omni-kanal-strategi och genom att diversifiera 
dess produktmix, vilken har ökat Bolagets förmåga att 
kontakta sina retail-kunder och erbjuda dessa produk-
ter inom en mängd olika detaljhandelskanaler, vilket 
har bidragit till att öka nyutlåning och totala rörelse-
intäkter under den reviderade treårsperioden som 
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presenteras i prospektet. Se ”Verksamhetsbeskriv
ning–Styrkor och konkurrensfördelar” och ”Verksam
hetsbeskrivning–Försäljning och marknadsföring”. Då 
e-handelsköp hanterade av Resurs även består av hög 
volym och låga snittköp, vilka snabbt kan betalas till-
baka av kunder, har Resurs e-handelserbjudande haft 
en negativ inverkan på Resurs kreditkonvertering av-
seende retail finance, vilket kan reducera tillväxttakten 
i Resurs låneportfölj. Till följd härav är Resurs låneport-
följstillväxt generellt sett högre när dess största retail 
finance-partners inom e-handel exkluderas, särskilt 
vad gäller låneportföljen relaterad till Resurs retail 
finance-verksamhet. Resurs har dock upplevt en högre 
penetration av retail finance-partners försäljning 
genom onlinekanalen, jämfört med penetrationen av 
retail finance-partners offline-försäljning i butik, vilket 
har bidragit till att öka nyutlåning och Resurs låneport-
följ under den reviderade treårsperioden som presen-
teras i prospektet. E-handelserbjudandet har även 
ökat mängden och kvaliteten av datan i Bolagets inter-
na databas. Därutöver har Resurs utvecklat sitt mobil-
erbjudande via Loyo, vilket ledningen bedömer kan 
bidra till att driva tillväxten och utvecklingen av låne-
portföljen genom att öka kunders medvetenhet om, 
och efterfrågan på, Resurs produktutbud. Se ”Verk
samhetsbeskrivning–Försäljning och marknadsföring”. 
Loyo har också positiv inverkan på Resurs förmåga att 
sälja till befintliga kunder och tilldelades utmärkelsen 
”Årets bankapp” 2015 av affärstidningen Privata 
 Affärer.

Resurs strävar även efter tillväxt i sin låneportfölj och 
totala rörelseintäkter genom att utnyttja Bolagets retail 
finance-verksamhet, kundbas och dess gedigna inter-
na databas för att sälja kreditkort och privatlån till kva-
lificerade existerande kunder. I mindre utsträckning 
marknadsför Resurs även sina kreditkort och privatlån 
till nya kunder genom oriktade kanaler, inklusive låne-
förmedlare och masskommunikation. Se ”Verksam
hetsbeskrivning–Försäljning och marknadsföring”. 
Framgången av Resurs försäljning- och marknads-
föringsaktiviteter är beroende av Bolagets förmåga att 
identifiera kvalificerade kunder för sina marknads-
föringskampanjer och -erbjudanden, vilket Resurs 
 primärt sett uppnår genom att utnyttja informationen 

och datan från Bolagets interna databas. Framgången 
är även beroende av effektiviteten och vidden av 
Resurs försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Det 
finns en korrelation mellan kvaliteten och mängden 
data som lagras i Bolagets interna databas och den 
noggrannhet och effektivitet med vilken Resurs kan 
identifiera och sälja till sin målgrupp. I allmänhet 
möjlig gör en högre kvalitet på datan under en längre 
tid att Resurs kan rikta sin marknadsföring mot en mer 
specifik grupp av potentiella kunder, vilket kan gene-
rera en högre svarsfrekvens, minska försäljnings- och 
marknadsföringskostnaderna i samband med nyut-
låning samt bidra till att hantera risker och kreditförlus-
ter bättre. Med hjälp av sin interna databas och ana-
lysmodell har Resurs möjlighet att identifiera och 
erbjuda produkter till kunder som vanligtvis skulle 
avvisas men för vilka Resurs har positiv information av-
seende historiskt kreditanvändnings- och konsum-
tionsdata, betalningsmönster samt kredithistorik i sin 
interna databas, vilket kan bidra till att öka Resurs 
låneportfölj och totala rörelseintäkter. 

Till följd av faktorerna ovan har Resurs ökat sin låne-
portfölj väsentligt under den reviderade treårsperio-
den som presenteras i prospektet, från 9 258 334 
KSEK per den 31 december 2013 till 18 198 175 KSEK 
per den 31 december 2015 (inklusive en låneportfölj 
om 3,5 miljarder SEK till följd av yA Bank-förvärvet). 
Resurs har generellt sett upplevt starkast nylåneut-
veckling under fjärde kvartalet varje räkenskapsår på 
grund av säsongsberoende semester och julkonsum-
tionstrender och samtidigt upplevt en lägre tillväxt av 
nyutlåningen under räkenskapsårens första kvartal, 
eftersom en betydande del av konsumenterna då 
betalar av utestående lånebalanser som genererats 
under fjärde kvartalet. Säsongseffekter vad gäller kon-
sument- och betaltrender kan också påverka Resurs 
räntenettomarginal och nettobankintäktsmarginal. 
Dessa trender har förstärkts under den reviderade tre-
årsperioden som presenteras i prospektet eftersom 
Resurs har utökat verksamheten inom Consumer 
Loans. Nedanstående tabell visar en uppdelning av 
Resurs redovisade låneportfölj per land och per de 
datum som anges. 

Per den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013 CAGR1)

(reviderat) %
Sverige 8 960 419 8 285 639 7 198 753 11,6
Norge 5 178 2212) 1 566 574 777 106 171,3
Finland 1 996 679 2 001 147 728 985 65,5
Danmark 2 062 855 2 070 015 553 490 92,6
Totalt 18 198 175 13 923 375 9 258 334 40,2
1) CAGR under perioden från 31 december 2013 till 31 december 2015.
2) Inklusive yA Banks låneportfölj om 3 697 miljoner NOK (3 533 miljoner SEK) per den 31 december 2015 (inklusive förvärvsprisjusteringar om 45 904 KNOK (43 866 KSEK)) till följd 

av yA Bank-förvärvet.

Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har den rapporterade låneportföljen ökat 

till stor del som ett resultat av genomförandet av ett 
antal förvärv och tillgångsförvärv, inklusive yA 
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Bank-förvärvet, 2014-förvärven, förvärvet av en låne-
portfölj från La Redoute bestående av svenska och 
norska lån uppgående till ett sammanlagt nominellt 
belopp om 113 772 KSEK under andra halvan av 2014 
och Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj under 2013. 
Exempelvis ökade Resurs rapporterade låneportfölj 
med 4 274 800 KSEK, eller 30,7 procent, från 
13 923 375 KSEK per den 31 december 2014 till 
18 198 175 KSEK per den 31 december 2015, främst 
till följd av yA Bank-förvärvet, vilket baserat på värdet 
av yA Banks låneportfölj per dagen för yA Bank- 
förvärvet (inklusive förvärvsprisjusteringar) ökade den 
rapporterade låneportföljen med 3 644 348 KSEK, 
eller 26,2 procent, per den 31 december 2015 jämfört 
med föregående period. Baserat på värdet av yA 
Banks låneportfölj per den 31 december 2015 (inklusi-
ve förvärvsprisjusteringar), ökade den rapporterade 
låneportföljen med 3 532 879 KSEK, eller 25,4 pro-
cent, per den 31 december 2015 jämfört med före-
gående period. I likhet härmed ökade Resurs låne-
portfölj med 4 665 041 KSEK, eller 50,4 procent, från 
9 258 334 KSEK per den 31 december 2013 till 
13 923 375 KSEK per den 31 december 2014, primärt 
som ett resultat av 2014-förvärven, vilka baserat på 
värdet av Finarefs och Dan-Aktivs låneportföljer per 
dagen för 2014-förvärven ökade låneportföljen med 
3 661 180 KSEK, eller 39,5 procent, per den 31 
december 2014 jämfört med föregående period 
(2 329 479 KSEK (inklusive en portfölj-uppskrivning) 
från Finaref och 1 331 701 KSEK från Dan-Aktiv). 
 Vidare ökade Resurs rapporterade låneportfölj till 
9 258 334 KSEK per den 31 december 2013, till stor 
del på grund av effekterna av Förvärvet av Ellos Finans 
låneportfölj vilket, baserat på värdet av den relaterade 
portföljen vid tidpunkten för Förvärvet av Ellos Finans 
låneportfölj, ökade den rapporterade låneportföljen 
med 1 663 087 KSEK per den 31 december 2015.

Resurs har drivit på den organiska tillväxten av Bola-
gets låneportfölj genom att fokusera på Bolagets 
affärsmodell och operationella strategier relaterade till 
nyutlåning. Exklusive effekterna av yA Bank-förvärvet 
och baserat på värdet av yA Banks låneportfölj per 
dagen för yA Bank-förvärvet (inklusive förvärvspris-
justeringar) ökade Resurs låneportfölj med 630 452 
KSEK, eller 4,5 procent, till 14 553 827 KSEK under 
2015 jämfört med föregående period. Exklusive effek-
terna av yA Bank-förvärvet och baserat på värdet av 
yA Banks låneportfölj per den 31 december 2015 
(inklusive förvärvsprisjusteringar) ökade Resurs låne-
portfölj med 741 921 KSEK, eller 5,3 procent, till 
14 665 296 KSEK under 2015 jämfört med föregående 
period. Under perioden efter yA Bank-förvärvet har 
förvärvsprisjusteringar för yA Banks låneportfölj mins-
kat från 49 859 KSEK per dagen för yA Bank-förvärvet 
till 43 866 KSEK per den 31 december 2015. I likhet 
härmed ökade Resurs låneportfölj, exklusive 
2014- förvärven baserat på värdet av Finarefs (inklusive 
en uppskrivning av portföljen) och Dan-Aktivs låne-
portföljer per dagen för 2014-förvärven med 

1 003 861 KSEK, eller 10,8 procent, till 10 262 195 
KSEK under 2014 jämfört med föregående period. 
Vidare ökade Resurs låneportfölj, exklusive effekten av 
Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj under 2013 och 
baserat på värdet av den relaterade portföljen vid tid-
punkten för Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj med 
396 494 KSEK, eller 5,5 procent, till 7 590 736 KSEK 
under 2013 jämfört med föregående period. Under 
den reviderade treårsperioden som presenteras i pro-
spektet var denna organiska eller återstående tillväxt 
delvis ett resultat av fortsatt expansion av Bolagets 
retail finance-partnerbas, då Resurs investerade i ytter-
ligare  försäljnings- och marknadsföringsinsatser och 
kundtjänstaktiviteter relaterade till dess retail finance-
partners. Som ett resultat av dessa insatser ökade 
retail finance-partnerbasen från fler än 950 retail finan-
ce-partners med fler än 24 500 butiker per den 31 
december 2012 till fler än 1 200 retail finance-partners 
med cirka 35 000 butiker per den 31 december 2015. 
Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har Resurs typiskt sett vunnit fler retail 
finance-partners från Bolagets konkurrenter än vad 
Bolaget har förlorat. Dessa ytterligare försäljnings- och 
marknadsföringsinsatser och kundtjänstaktiviteter har 
också hjälpt till att öka Resurs genomsnittliga kredit-
penetration av retail finance-partnerbasen, vilket har 
bidragit positivt till nyutlåning under den reviderade 
treårsperioden som presenteras i prospektet.

Organisk tillväxt drevs även av ytterligare diversifiering 
av produktmixen och geografisk expansion av Resurs 
produkterbjudande. Exempelvis har tillväxten från 
Resurs e-handelserbjudande bidragit till att driva 
ökningen av nyutlåning från 12 867 030 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 till 19 886 252 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015, vilket hade en 
positiv effekt på totala rörelseintäkter och har ökat 
Resurs genomsnittliga kreditpenetration av retail 
finance-partnerbasen. För räkenskapsåren som avslu-
tades den 31 december 2013, 2014 och 2015 genere-
rade Resurs e-handelserbjudande 18 procent, 32 pro-
cent respektive 32 procent av nyutlåning inom Resurs 
retail finance-verksamhet. Denna tillväxt härstämmar 
primärt från (i) effekterna av Förvärvet av Ellos Finans 
låneportfölj, genom vilket Resurs förvärvade en bety-
dande e-handelsportfölj, (ii) Resurs relation med två av 
Sveriges största detaljhandlare inom e-handel, Ellos 
och NetOnNet, och (iii) Resurs fokus på att utveckla 
och expandera sitt omni-kanal-erbjudande. Såsom dis-
kuteras nedan kan diversifieringen av produktmixen 
och tillväxten i e-handel påverka Resurs låneportfölj 
och exponera Resurs för risker relaterade till förändra-
de försäljningsstrategier och övergång till online- 
verksamhet från Bolagets retail finance-partners. 
Resurs har dessutom investerat i att expandera Bola-
gets kreditkortsprodukter i Norge under 2013 och i 
Finland och Danmark under 2014. Under räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2015 prestera-
de inte Resurs kreditkortsverksamhet så starkt som 
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förväntat och Bolaget har lanserat nya produkter för 
att bidra till tillväxt.

Resurs har även organiskt expanderat sin låneportfölj 
genom försäljning till befintliga kunder, primärt genom 
Bolagets strategiska utnyttjande av information och 
data från dess interna databas och en ökning i Bola-
gets försäljnings- och marknadsföringsinsatser till 
befintliga kunder. Under räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2015 genererades till exempel 
86 procent Resurs Banks nylåneutveckling relaterad till 
privatlån och 82 procent av nyutgivna kreditkort av 
Resurs Bank (exklusive Co-branded) av befintliga kun-
der identifierade i Resurs Banks interna databas. Som 
ett resultat av detta har försäljningspenetrationen till 
befintliga kunder ökat, vilket har haft en positiv påver-
kan på nyutlåning och låneportföljen under den revi-
derade treårsperioden som presenteras i prospektet. 
Exempelvis har Resurs kontinuerligt ökat andelen av 
högaktiva kunder som har kreditkort eller privatlån 
utgivna av Resurs under den reviderade treårsperio-
den som presenteras i prospektet, även om försälj-
ningspenetrationen till befintliga kunder varierar mel-
lan marknader. Se ”Verksamhetsbeskrivning–Databas”. 
Utöver detta har de ökade försäljnings- och marknads-
föringsinsatserna till befintliga kunder bidragit till att 
driva nyutlåning framåt genom att öka s.k. top ups av 
privatlån (utökade lånevolymer till befintliga privat-
lånskunder), vilket representerade 16 procent av 

nyutlåningen i Sverige (20 procent i Norden) från 
privat lån under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015.

Denna tillväxt i låneportföljen, driven av både förvärv 
och organisk tillväxt, affärsstrategier och -initiativ, har 
haft en betydande påverkan på totala rörelseintäkter, 
ränteintäkter och bruttoavkastningen av låneportföljen 
under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet. Under den reviderade treårsperioden 
som presenteras i prospektet har Resurs ökat sin låne-
portfölj och ränteintäkter. Resurs har expanderat sina 
rapporterade ränteintäkter från 951 734 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 till 1 994 686 KSEK för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2015 och dess bruttoavkast-
ning uppgick till 11,6 procent, 14,5 procent respektive 
12,4 procent för räkenskapsåren som avslutades den 
31 december 2013, 2014 och 2015. När de fristående 
resultaten för Finaref och Dan-Aktiv aggregeras var 
bruttoavkastningen för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014 13,9 procent. Justerat för att 
spegla helårseffekten av yA Bank-förvärvet var brutto-
avkastningen 13,4 procent för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2015. Nyckeltal som 
reflekterar helårs effekten av yA Bank-förvärvet har 
beräknats på basis av proformaredovisning, se 
 ”Proformaredovisning”.

Nedanstående tabell visar viss information om Resurs rapporterade låneportfölj per de datum som indikeras:

Per och för räkenskapsåret 
som avslutades  

den 31 december

Per och för räkenskapsåret 
som avslutades  

den 31 december
(KSEK) 2015 2014 Förändring1) 2014 2013 Förändring2)

(reviderat) (%) (reviderat) (%)
Utlåning vid periodens början 13 923 375 9 258 334 50 9 258 334 7 203 264 29
Förvärvade portföljer3) 3 644 348 3 774 952 –3 3 774 952 1 663 087 127
Nyutlåning 19 886 252 16 562 164 19 16 562 164 12 867 030 29
Amorteringar, inklusive förtida 
 återbetalningar –18 561 601 –15 672 075 18 –15 672 075 –12 475 047 26
Valutakursvinster/(förluster) –694 199 – n/m – – –
Utlåning vid periodens slut 18 198 175 13 923 375 31 13 923 375 9 258 334 50
1)  Visar förändringen uttryckt i procent mellan tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2015 och tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2014.
2) Visar förändringen uttryckt i procent mellan tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2014 och tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2013.
3)  Representerar värdet av de förvärvade låneportföljerna per respektive förvärvsdatum. Förvärvade portföljer för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 innefattar 

yA Banks låneportfölj (3 694 136 KSEK), och förvärvsprisjusteringar relaterade till denna låneportfölj (49 859 KSEK). Förvärvade portföljer för räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2014 innefattar: (i) Finarefs låneportfölj (inklusive uppskrivning av låneportföljen) (2 329 479 KSEK), (ii) Dan-Aktivs låneportfölj (1 331 701 KSEK), och (iii) förvärvet av 
en låneportfölj från La Redoute (113 772 KSEK). Förvärvade låneportföljer för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013 innefattar låneportföljen hänförlig till Förvär-
vet av Ellos Finans låneportfölj (1 663 087 KSEK).

Räntekostnader och finansiering
Tillgången till, och mångfalden av, Resurs finansie-
ringsbas har direkt påverkan på Resurs förmåga att 
utveckla och öka sin låneportfölj, liksom dess ränte-
kostnader. Räntekostnaderna har generellt sett ökat i 
linje med tillväxten av låneportföljen, och har delvis 
fluktuerat på grund av genomförda förvärv under den 
reviderade treårsperioden som presenteras i prospek-
tet. Under 2015 var Resurs allokering av finansiering 

generellt sett likvärdig för rapporteringssegmenten 
Payment Solutions och Consumer Loans medan 
Resurs under 2014 allokerade en betydande andel av 
finansieringskostnaderna till Payment Solutions- 
segmentet, särskilt till följd av 2014-förvärven och 
ökningen i Resurs Payment Solutions-verksamhet. 
Resurs räntekostnader är föremål för ett antal faktorer 
som varierar beroende på källan för finansiering, och 
därmed påverkar Resurs mix av finansieringskällor 
dess räntekostnader. Resurs begränsar inte i vilken 
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Nedanstående tabell anger viss information om Resurs räntekostnader för angivna perioder:

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december
(miljoner SEK om inget annat anges) 2015 2014 2013

(reviderat)
Räntekostnader inklusive banklån 213 335 300
– I procent av genomsnittliga räntebärande skulder inklu-
sive banklån för perioden (%) 1,3 2,4 3,3
Räntekostnader exklusive banklån 204 327 290
– I procent av genomsnittliga räntebärande skulder 
exklusive banklån för perioden (%) 1,3 2,3 3,2

Under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015 har Resurs allt mer diversifierade finansie-
ringsbas bidragit till Resurs hantering av räntekostna-
der och har underlättat en övergripande sänkning av 
inlåningsräntorna hos Resurs Bank, vilket har haft posi-
tiv inverkan på Resurs totala räntekostnader. Vid juste-
ringar av Resurs Banks räntor på inlåning från allmän-
heten beaktar Resurs konkurrensen för inlåning från 
allmänheten och förutser potentiella utflöden av inlå-
ning till följd av eventuella sänkningar i räntor erbjud-
na på dess insättningskonton. Dessutom analyserar 
Resurs den påverkan en eventuellt minskad inlåning 
kan komma att få på Resurs totala räntekostnader och 
likviditet. Efter Resurs värdepapperiserings- och MTN-
emissioner under 2015, som svar på marknadsförhål-
landena, sänkte Resurs räntorna på Resurs Banks 

vanligaste insättningskonton från 1,0 procent till 0,6 
procent i juli 2015, vilket resulterade i en genomsnitt-
lig årlig räntesats om 0,76 procent på Resurs Banks 
insättningskonton per den 31 december 2015. På 
grund av bland annat dessa räntesänkningar på insätt-
ningskonton har Resurs Bank upplevt utflöden från 
Bolagets insättningskonton om 4,3 procent av Bola-
gets totala inlåning från allmänheten i juli 2015. För att 
ytterligare hantera flödet av inlåning genomförde 
Resurs under fjärde kvartalet 2015 begränsade mark-
nadsföringskampanjer, och hade erbjudanden på vissa 
insättningskonton riktade till utvalda kundgrupper, 
inklusive kunder med betydande flöden på sina kon-
ton. Exempelvis höjde Resurs erbjudna räntor på sina 
Supreme Spar-sparkonton från 1,20 procent till 1,35 
procent. För räkenskapsåren som avslutades den 31 

utsträckning Bolaget kan använda eller förlita sig på 
någon enskild källa för finansiering, vilket bidrar till 
ökad operativ flexibilitet för Resurs. Beroende på 
marknadens villkor kan Resurs exempelvis öka sin 
användning av värdepapperisering och MTN för att 
diversifiera sin finansieringsbas.

Som svar på positiva förändringar i de makroekono-
miska förhållandena har Resurs justerat sin finansiering 
och aktivt breddat sin finansieringsbas. Under 2015 
utvecklade Resurs till exempel nya värdepapperise-
rings- och MTN-plattformar som Resurs avser att 
strate giskt använda för att ytterligare diversifiera sin 
finansieringsbas. Dessa plattformar ger flexibilitet då 

värdepapperiseringemissioner generellt gynnas av en 
stabil efterfrågan från investerare, men kan ta längre 
tid att slutföra på grund av den tid det tar att fastställa 
lånekvaliteten och generera datahistorik om den 
värde papperiserade låneportföljen. Omvänt anser 
 ledningen att MTN ger flexibilitet och ett snabbt finan-
sieringsalternativ, men är i större utsträckning föremål 
för marknadsvillkor och fluktuationer i investerarnas 
efterfrågan jämfört med värdepapperisering. Bolagets 
multivaluta-MTN-plattform tillåter emissioner i SEK 
eller EUR, vilket ger Resurs möjligheten att minska sin 
valutariskexponering. Resurs utnyttjar även valuta-
swappar för att säkra sin valuaexponering. Se ”–Finan
siering, likviditet och kapitalresurser”.

Nedanstående tabell anger viss information om Resurs finansiering per angivna datum:

Per räkenskapsåret som  avslutades den 31 december
% 20151) 2014 2013

(reviderat)
Inlåning från allmänheten 69 83 85
Eget kapital 21 17 15
Värdepapperisering (ABS) 6 – –
MTN 3 – –
Banklån 1 n/m –
Totalt 100,0 100,0 100,0
1)  Inklusive effekterna av yA Bank-förvärvet. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 bestod yA Banks finansieringsbas av inlåning från allmänheten, eget kapital 

och MTN, vilka representerade 80 procent, 11 procent respektive 9 procent av yA Banks finansiering (beräknat på bokfört värde). Resurs har också vissa förlagslån, vilka Bolaget 
inte bedömer eller klassificerar som en del av sin finansieringsbas eller -mix. Se ”–Finansiering, likviditet och kapitalresurser–Finansiering”.
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december 2013, 2014 och 2015 uppgick Resurs för-
hållande mellan utlåning och inlåning till 78,0 procent, 
87,1 procent respektive 110,7 procent (inklusive insätt-
ningskonton som förvärvats genom yA Bank- 
förvärvet).

Till följd av yA Bank-förvärvet diversifierade Resurs 
ytterligare sin finansiering och minskade sin valutarisk 
genom att utnyttja yA Banks norska inlåningsbas om 
3 601 miljoner NOK per den 31 december 2015. I 
framtiden avser Resurs att ytterligare diversifiera sin 
finansieringsbas och minska sin exponering mot 
valuta risk. Detta kan uppnås genom att erbjuda insätt-
ningskonton, emittera MTN eller genomföra en värde-
papperisering i annan valuta än SEK. Se ”–Valutakurs
förändring” nedan. För ytterligare information om 
värdepapperisering, MTN och finansieringsbas se 
”–Finansiering, likviditet och kapitalresurser”.

Räntor
Resurs genererar ränteintäkter från dess Payment 
Solutions- och Consumer Loans-produkter. Resurs 
förmåga att öka sin lönsamhet och sina totala rörelse-
intäkter för en given period påverkas av de marginaler 
som Bolaget kan generera på sin utlåningsverksamhet. 
Resurs marginaler drivs av de räntor som Bolaget 
tar ut på dess Payment Solutions- och Consumer 
Loans-produkter i förhållande till dess räntekostnader, 
vilket inkluderar kostnad för Bolagets likviditets-
reserv. Resurs marginaler påverkas också av vissa 
uppläggnings avgifter och ersättningar till låneförmed-
lare, vilket redovisas under ränteintäkter.

Majoriteten av räntorna som Resurs tar ut som avgift 
av sina kunder är rörliga. Resurs kan justera dessa rän-
tor som en följd av en mängd olika faktorer, inklusive 
marknadsförutsättningar och koncernens finansie-
ringsrelaterade räntekostnader, även om dess förmåga 
att ändra dessa räntor påverkas avsevärt av konkur-
rensläget, marknadsräntor samt lokala regler och före-
skrifter. Resurs strävar generellt efter att optimera 
 förändringar och justeringar av räntesatser till 
ut lånings kunder till följd av förändringar i dess ränte-
kostnader. Dessutom har Resurs ett antal retail 
finance- produkter med fast ränta som baseras och 
fastställs på basis av Resurs granskning och jämförelse 
av referensräntor (t.ex. EURIBOR, STIBOR och CIBOR) 
samt räntor som tillämpas av konkurrenter. Per den 31 
december 2015 hade cirka 94 procent av Resurs pro-
dukter rörlig ränta och 6 procent fast ränta.

Majoriteten av den ränta som betalas av Resurs på 
inlåning från allmänheten och övriga 

finansieringskällor är baserad på rörlig ränta. Vad avser 
räntor på inlåning från allmänheten har Resurs jämfört 
dessa räntesatser med tillämpliga referensräntor och 
räntor som erbjuds av konkurrenter och kan där-
igenom justera räntan till följd av ett flertal faktorer, 
inklusive finansierings- och likviditetsbehov, mål av-
seende finansieringsdiversifiering och ändringar i 
marknadsräntor. Räntorna på Resurs övriga finansie-
ringskällor (inklusive värdepapperisering och MTN) är 
generellt knutna till referensräntor och har därmed en 
utökad riskexponering mot marknadsräntor. Följakt-
ligen kan marknadsräntor påverka räntorna på Bola-
gets inlåning från allmänheten, vilket kan påverka 
Resurs räntekostnader, lönsamhet och totala rörelse-
intäkter. Marknadsräntorna drivs av faktorer utanför 
Resurs kontroll, däribland statliga finanspolitiska för-
hållanden samt europeiskt och globalt politiskt klimat. 
Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har Resurs dragit nytta av låga räntekost-
nader hänförliga till dess inlåningskonton, vilket delvis 
berott på gynnsamt marknadsränteläge. Exempelvis 
har den svenska Riksbanken sänkt referensräntan i 
flera omgångar sedan slutet av 2011 och den 11 feb-
ruari 2016 sänktes referensräntan ytterligare till minus 
0,5 procent. Resurs har tidigare räknat, och räknar i 
framtiden, med att strategiskt öka räntorna på sin 
in låning från allmänheten till följd av ökningar i det all-
männa ränteläget.

Även om Resurs förmåga att anpassa räntorna på sina 
befintliga lån kan bidra till att främja en stabil ränte-
nettomarginal och lönsamhet finns det en risk att 
Resurs inte kommer kunna förändra räntesatserna på 
dess tillgångar och skulder med rörlig ränta samtidigt, 
vilket kan leda till ökad räntediskrepans på kort till 
medellång sikt. Även om denna risk är extra relevant 
för produkter med fast ränta (se ”Riskfaktorer–Resurs 
verksamhet är känslig för volatilitet i räntor och föränd
ringar i Resurs konkurrenssituation som påverkar 
ränte marginalen mellan dess utlåning och inlåning”), 
så hade Resurs retail finance-produkter med fast ränta 
en relativt kort historisk genomsnittslöptid om cirka 
sex månader per den 31 december 2015, vilket kan 
bidra till att mildra effekterna av en räntediskrepans på 
befintliga utestående belopp med fast ränta. Resurs 
privatlån hade en historisk genomsnittlig löptid om 
cirka 30 månader per den 31 december 2015. För-
seningar i omprissättning av räntan kan uppstå om 
Resurs är skyldigt att meddela kunderna i förväg om 
räntehöjningar. Till exempel är notifieringsperioden i 
Norge sex veckor i samband med räntehöjningar på 
lån.
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Nedanstående tabell visar Resurs redovisade räntenettomarginal under de angivna perioderna:

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december
(%) 2015 2014 2013

(ej reviderat)
Räntenettomarginal1) 11,11) 11,62) 7,9
1) Justerat för att reflektera helårseffekten av yA Bank-förvärvet: 11,7  procent. Detta nyckeltal har beräknats på basis av proformaredovisning, se ”Proformaredovisning”.
2)  Inklusive de aggregerade fristående resultaten för Finaref och Dan-Aktiv 11,3 procent.

Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har Resurs erfarit en ökande räntenetto-
marginal, främst till följd av ökade räntenettointäkter 
till följd av organisk och förvärvsdriven tillväxt samt 
gynnsamt marknadsränteläge. Även om exempelvis 
Resurs ränteintäkter ökat betydligt och uppgick till 
951 734 KSEK, 1 684 048 KSEK respektive 1 994 686 
KSEK under räkenskapsåren som avslutades den 31 
december 2013, 2014 och 2015 har räntekostnaderna 
fluktuerat och uppgick till 299 865 KSEK, 334 992 
KSEK, respektive 212 607 KSEK under räkenskapsåren 
som avslutades den 31 december 2013, 2014 och 
2015. Under den reviderade treårsperioden som pre-
senteras i prospektet har räntekostnaderna fluktuerat, 

delvis på grund av Förvärven och positiv utveckling för 
Resurs finansieringskostnader, vilka har påverkats av 
det gynnsamma och historiskt låga marknadsränte-
läget. Resurs har, under den reviderade treårsperioden 
som presenteras i prospektet, justerat och optimerat 
de räntor som Bolaget tar ut för sina produkter inom 
Payment Solutions och Consumer Loans och de räntor 
som Bolaget erbjuder på inlåning från allmänheten, 
vilket bidragit positivt till räntenettomarginalen. Resurs 
förväntar sig att Bolagets fortsatta hantering och 
diversifiering av dess finansieringsbas, inklusive dess 
användning av värdepapperisering och MTN, på lång 
sikt kommer att ha positiv inverkan på dess ränte-
nettomarginal.

Kreditförluster
Resurs rörelseresultat påverkas väsentligen av förändringar i nivån av kreditförluster.  Nedanstående tabell visar en 
nedbrytning av Resurs kreditförluster, netto för de angivna perioderna:

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Periodens nedskrivning –306 937 –169 310 –14 809
Avsättningar för lån med individuellt identifierade förlust-
händelser:1) 
– Bruttovärde för nya fordringar klassificerade som  förfallna 
under perioden – – –
– Erhållna betalningar på lån som varit förfallna under 
 perioden 16 810 19 471 1 883
– Justering för återvinningsbart värde på fordringar som 
 klassificerats som förfallna – – –
Totala avsättningar för lån med individuellt identifierade 
 förlusthändelser:1) –2 822 –5 890 –5 672
Koncernens avsättningar för gruppvis värderade  fordringar2) –87 558 –206 750 –150 522
Kreditförluster netto –374 863 –350 699 –169 120
1) Lån med individuellt identifierade förlusthändelser avser lån som har överskridit den tillämpliga förfalloperioden.
2) Gruppvis värderade fordringar avser lån som är förfallna men har inte överskridit den tillämpliga förfalloperioden. 

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december
(%) 2015 2014 2013

(ej reviderat)
Riskkostnad 2,3 3,0 2,1

Nivåerna på Resurs kreditförluster påverkas av makro-
ekonomiska förhållanden, vilka diskuteras i ”–Makro
ekonomiska förhållanden i Norden” ovan och föränd-
ringar i de makroekonomiska förhållandena kan 
resultera i en högre frekvens och mer påtagliga kredit-
förluster. Dessutom är Resurs beslutsprocesskriterier 
och riskhanteringsriktlinjer samt rutiner direkt koppla-
de till kvaliteten på Resurs låneportfölj, vilket är en 
 primär drivkraft för Resurs kreditförluster. Beroende på 

marknadsförhållandena har Resurs tidigare justerat 
sina beslutsprocesskriterier för att hantera sin riskpro-
fil, vilket ledningen bedömer har bidragit till att mildra 
Resurs kreditförluster under perioder av ogynnsamma 
makroekonomiska förhållanden, inklusive den globala 
ekonomiska nedgången under 2008 och 2009. Se 
”Verksamhetsbeskrivning–Beslutsprocess och risk
hantering”. Eftersom Resurs använder information och 
data från lokala kreditupplysningsföretag samt 
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Bolagets interna databas för att avgöra om den sökan-
de ska beviljas kredit finns det ett samband mellan 
Resurs kreditförluster och kvaliteten och mängden av 
information som finns tillgängligt via dessa källor. 
Denna information varierar mellan marknaderna och 
Resurs har generellt sett upplevt lägre kreditförluster 
per kund i Sverige, ett land med gedigen information 
från kreditupplysningsföretag och för vilken Bolagets 
interna databas är mest utvecklad.

Nivån på kreditförluster kan även påverkas av flera 
andra faktorer, inklusive, men inte begränsat till:

 • mixen av lån med högre risk och högre räntor för 
lån kopplade till inköp av varor med lägre genom-
snittlig kostnad, se ”–Produktmix”,

 • löptiden i låneportföljen och förhållandet mellan 
retail finance-produkter med kortare löptid och 
 privatlån med längre löptid,

 • säsongseffekter på avsättningar till följd av räkning-
ar för uppvärmning, julklappsinköp och skatteåter-
bäring i Norden,

 • effektiviteten och ändamålsenlighet hos Resurs 
externa inkassobyråer; och

 • redovisningsregler, inklusive Resurs modeller för att 
bestämma avsättningar för förfallna fordringar, 
utvecklingen av Resurs portfölj av förfallna fordring-
ar och nedskrivningspolicy.

Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har Resurs kreditförluster varierat mellan 
två procent och tre procent av dess totala låneportfölj 
och uppgick till 169 120 KSEK, 350 699 KSEK respek-
tive 374 863 KSEK för räkenskapsåren som avslutades 
den 31 december 2013, 2014 och 2015. De ökade kre-
ditförlusterna under den reviderade treårsperioden 
som presenteras i prospektet beror främst på effekter-
na av Förvärven. Trots denna ökning i kreditförluster 
har Resurs upprätthållit sin riskjusterade nettobank-
intäktsmarginal och ökat sin riskjusterade räntenetto-
marginal under den reviderade treårsperioden som 
presenteras i prospektet. För räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015 
uppgick Resurs riskjusterade nettobankintäktsmarginal 
till 11,1 procent, 12,4 procent (när de fristående resul-
taten från Finaref och Dan-Aktiv aggregeras: 11,8 pro-
cent) respektive 11,5 procent (12,2 procent justerat för 
att reflektera helårseffekten av yA Bank-förvärvet). 
Nyckeltal som reflekterar helårseffekten av yA Bank-
förvärvet har beräknats på basis av proformaredovis-
ning, se ”Proformaredovisning”. Under samma perio-
der var Resurs riskjusterade räntenettomarginal 5,9 
procent, 8,6 procent (när de fristående resultaten från 
Finaref och Dan-Aktiv aggregera: 8,4 procent) respekti-
ve 8,8 procent (justerat för att reflektera helårseffekten 
av yA Bank- förvärvet: 9,4 procent). Nyckeltal som 
reflekterar helårseffekten av yA Bank-förvärvet har 
beräknats på basis av proformaredovisning, se ”Pro
forma redovisning”. Kreditförluster påverkas i allmän-
het av förvärv och försäljningar av företag samt 
låneport följer och de kan därmed komma att öka till 
följd av Förvärven och i synnerhet yA Bank-förvärvet. 

Dessutom påverkas kreditförluster av hur koncernens 
redovisningsprinciper tillämpas på förvärvade enheter, 
eller hur förvärvade enheters redovisningsprinciper 
sammanförs med koncernens. Fram till och med perio-
den som avslutades den 30 september 2015 bokförde 
exempelvis Dan-Aktiv ränteintäkter för lån föremål för 
inkassoåtgärder vid den tidpunkt då ränta debiterades 
kunden och gjorde mot svarande för kreditförluster, 
netto vilket i huvudsak kvittade de bokförda ränteintäk-
terna. Under tremånadersperioden som avslutades 
den 31 december 2015 sammanförde Resurs Dan-
Aktivs redovisningsprinciper med koncernens vad 
 gäller bokföringen av ränteintäkter och kreditförluster, 
varför ränteintäkter på lån som är föremål för inkasso-
åtgärder inte bokförs förrän de erhålls av Resurs. Detta 
sammanförande av redovisningsprinciper påverkade 
således koncernens ränteintäkter, räntenettomarginal 
och nettobankintäktsmarginal negativt, och påverkade 
kreditförluster, netto positivt. Se ”–Den senaste tidens 
utveckling”. Exklusive effekterna av Förvärven har 
Resurs kreditförluster varit relativt stabila, men Resurs 
resultat har påverkats av införandet av en ny avsätt-
ningsmodell och ett internt regelverk för reservering av 
förfallna lån. Före 2014 sålde Resurs sina förfallna lån 
till externa inkassobyråer för ett fast värde beroende på 
löptid och storlek på det förfallna lånet. Intäkterna från 
dessa försäljningar bokfördes som övriga rörelseintäk-
ter vid tidpunkten för försäljning, vilket bidrog till 
Resurs totala rörelseintäkter men bidrog inte till Resurs 
riskkostnad. Under 2014 implementerade och anpas-
sade Resurs sin avsättningsmodell i linje med Finarefs 
avsättningsmodell, vilken gör avsättningar för lån som 
är föremål för inkassoåtgärder. Avsättningarna baseras 
på bedömningar av diskonterade framtida kassa flöden 
på lån som är föremål för inkassoåtgärder.

Under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015 påverkades Resurs kreditförluster och risk-
kostnader av yA Bank-förvärvet och utveckling för dess 
portfölj av osäkra lån. Förvärvet av yA Banks låneportfölj 
ökade Resurs totala kreditförluster under räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2015 och under 
den reviderade treårsperioden som presenteras i pro-
spektet har yA Banks riskkostnader varit lägre än Resurs 
riskkostnader. För räkenskapsåren som avslutades den 
31 december 2014 och 2015 uppgick yA Banks riskkost-
nader till 0,9 procent respektive 1,5 procent och dess 
kreditförluster uppgick till 21 025 KNOK respektive 
46 320 KNOK. Under dessa perioder har yA Banks risk-
kostnader och kreditförluster ökat, främst till följ av till-
växten i dess låneportfölj. På liknande sätt påverkade 
förvärvet av Finaref och Dan-Aktiv Resurs relation mel-
lan förfallna lån och utestående lån, kreditförluster och 
riskkostnader för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2014. Vid tidpunkten för 2014-förvärven 
bestod Finarefs låneportfölj i allmänhet av lån med 
generellt högre risk och högre marginaler och Finaref 
hade en betydande portfölj av nedskrivna lån. Som en 
del av 2014-förvärven förvärvade Resurs Bank Finarefs 
portfölj av nedskrivna lån och värderade dessa lån base-
rat på deras framtida förväntade kassaflöden. Finaref 
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och Dan-Aktivs portföljer av lån som är föremål för 
inkassoåtgärder ökade Resurs utestående lånebalans, 
förfallna lån, kreditförluster och riskkostnader för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014. För 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2013, 2014 och 2015 var till exempel Resurs riskkostnad 
2,1 procent, 3,0 procent (när de fristående resultaten 
från Finaref och Dan-Aktiv aggregeras: 2,9 procent) res-
pektive 2,3 procent (2,3 procent justerat för att reflekte-
ra helårseffekten av yA Bank-förvärvet). Nyckeltal som 
reflekterar helårseffekten av yA Bank-förvärvet har 
beräknats på basis av proformaredovisning, se ”Pro
forma redovisning”. För räkenskapsåren som avslutades 
den 31 december 2013, 2014 och 2015 uppgick Resurs 
relation mellan förfallna lån och utestående lån till 7,7 
procent, 13,2 procent respektive 12,7 procent, främst 
till följd av förvärvet av förfallna lån i Finaref (534 841 
KSEK) och Dan-Aktiv (412 165 KSEK) under 2014 och 
förvärvet av förfallna lån i yA Bank (267 780 KSEK) under 
2015. Under samma perioder uppgick Resurs reserve-
ringsgrad av förfallna lån till 48,9 procent, 56,2 procent 
respektive 53,3 procent.

Ledningen granskar i huvudsak två nyckeltal för att 
analysera kreditförluster: (i) det genomsnittliga kassa-
flödet som Resurs mottagit från lösta inkassoåtgärder 
och -processer, och (ii) procentandelen av osäkra lån 
som blir föremål för inkassoåtgärder. Resurs använder 
främst externa inkassoföretag för att inkassera förfallna 
lånbelopp, men hanterar även egna inkassoprocesser i 
Danmark. På liknande sätt som Resurs använder yA 
Bank ett externt inkassoföretag. Under den reviderade 
treårsperioden som presenteras i prospektet har det 
genomsnittliga kassaflödet som Resurs mottagit från 
inkassoåtgärder och -processer ökat och andelen icke-
förfallna lån som övergår till inkassoåtgärder har mins-
kat, vilket har påverkat Resurs resultat positivt och 
minskat Bolagets kreditförluster. Typiskt sett ökar den 
förväntade återvinningen av lån som är föremål för 
inkassoåtgärder över tid, och Resurs ledning anser sig 
kunna rimligen förutsäga återvinningsnivåer på lån 
föremål för inkassoåtgärder i var och en av marknader-
na som Resurs verkar i.

Nedanstående tabell visar det nominella lånebeloppet, förväntat återvunnet lånebelopp och redovisat värde på 
Resurs lån som är föremål för inkassoåtgärder per land per den 31 december 2015.

(KSEK) Sverige Norge2) Finland Danmark Totalt
(ej reviderat)

Lånebelopp1) 840 311 424 859 364 117 349 194 1 978 481
Förväntad återvinning av lånebelopp1) 618 856 364 810 395 110 184 608 1 563 384
Redovisat värde 368 534 190 856 207 578 114 334 881 302
1)  Lånebelopp för lån som är föremål för inkassoåtgärder omfattar endast utestående kapitalfordran men då fordringarna fortsatt beräknas med ränta ingår både förväntade kapital-, 

och räntebetalningar i förväntad återvinning av lånebeloppet.
2)  Reflekterar effekterna av yA Bank-förvärvet. Under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 hade yA Bank lån föremål för inkassoåtgärder om 228 604 KSEK för vilka 

yA Bank gjorde avsättningar om 120 732 KSEK, vilket resulterade i lån föremål för inkassoåtgärder, netto om 107 872 KSEK. Dessa totala avsättningar om 120 732 KSEK består av 
83 293 KSEK i avsättningar i yA Banks finansiella rapporter och 38 439 KSEK i avsättningar i Resurs finansiella rapporter; Resurs har bokfört 38 439 KSEK i avsättningar för att 
anpassa yA Banks avsättningsmodell i linje med koncernens.

Produktmix
Resurs produktmix och i vilken utsträckning dess olika 
produkter bidrar till totala rörelseintäkter och -kostna-
der påverkar framförallt totala rörelseintäkter, -margi-
naler och kreditförluster eftersom varje produkt har 
olika räntesatser, olika storlekar på genomsnittliga lån, 
olika försäljnings- och marknadsföringskostnader och 
kredit konverteringsnivåer. Se ”Verksamhetsbeskriv
ning–Försäljning och marknadsföring”. Utöver detta 
genererar Resurs produkter ett flertal olika avgifter, 
vilka kan vara specifika för varje produkt, som påverkar 
Resurs totala rörelseintäkter, såsom uppläggnings-
avgifter, ansökningsavgifter, förmedlingsavgifter (vilka 
nyligen begränsats till 0,3 procent) och gransknings-
avgifter, vilka drivs av nyutlåning, samt påminnelse-
avgifter och kreditkortsavgifter. Produktmixen är 
 primärt påverkad av Resurs försäljnings- och mark-
nadsföringsaktiviteter och dess förmåga att fram-
gångsrikt sälja produkter till befintliga kunder såväl 
som Resurs retail finance-partners försäljningsstrate-
gier. Till exempel kan en förändring av säljstrategin 
(t.ex. ett fokusskifte till onlineförsäljning) hos en viktig 
retail finance- partner påverka efterfrågan på ett flertal 
av Resurs produkter, framförallt relaterade till Resurs 

retail finance-produkter, vilket även kan påverka 
Resurs låneportfölj. Under 2014 förändrade till exem-
pel en av Resurs största retail finance-partners sin för-
säljningsstrategi mot att fokusera på att främja online-
försäljning, vilket har haft en negativ inverkan på 
nylåneutvecklingen och storleken av låneportföljen för 
den här specifika retail finance-partnern. Den här för-
ändringen i försäljningsstrategi hade en negativ inver-
kan på nylåneutvecklingen för den här specifika retail 
finance-partnern samt på tillväxten och storleken av 
Resurs låneportfölj hänförlig till Payment Solutions 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015 och ledningen anser att den förändrade 
 försäljningsstrategin kommer att fortsätta att ha en 
påverkan på nylåneutvecklingen och storleken av 
 låneportföljen på kort till medellång sikt. Per den 31 
december 2015 genererade Resurs Retail Finance-, 
Credit Cards-, Consumer Loans- och Insurance-pro-
dukter 32 procent, 15 procent, 46 procent respektive 
6 procent av de totala rörelseintäkterna. Per den 31 
december 2015 utgjorde utlåning inom Resurs Retail 
Finance-, Credit Cards- och Consumer Loans-verksam-
heter 32 procent, 12 procent respektive 57 procent av 
Resurs totala låneportfölj. Resurs ledning förväntar sig 
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att retail finance även fortsättningsvis kommer utgöra 
den största av Resurs produkter avseende antal lån, 
nyutlåningsvolym och antal kunder.

Då Resurs finansieringsbas och räntekostnader är 
desamma för samtliga produkter förbättrar produkter 
med högre ränta, såsom kreditkort och vissa typer av 
privatlån samt marknader inom vilka Resurs kan gene-
rera högre marinaler, utvecklingen av Resurs ränte-
netto marginal. Under den reviderade treårsperioden 
som presenteras i prospektet har Resurs räntenetto-
marginal påverkats positivt av ökning av privatlån, 
vilka har vuxit både organiskt och genom 
2014- förvärven. För räkenskapsåren som avslutades 
den 31 december 2013, 2014 och 2015 var ränte-
nettomarginalen 7,9 procent, 11,6 procent respektive 
11,1 procent och utvecklingen i Resurs räntenetto-
marginal under dessa perioder har generellt sett haft 
en positiv inverkan på Resurs totala rörelseintäkter. 
Utöver detta genererar produkter med större genom-
snittliga lån, såsom Resurs privatlån,  typiskt sett högre 
ränteintäkter och tar längre tid att betala tillbaka 
 jämfört med produkter med lägre genomsnittliga lån, 
vilket kan öka Resurs totala rörelseintäkter. På motsatt 
sätt kan produkter med lägre genomsnittliga belopp 
resultera i en kompression av Resurs marginaler, 
 inklusive dess nettobankintäktsmarginal. Per den 31 
december 2015 bestod 37 procent, 32 procent, 21 
procent respektive 10 procent av Resurs låneportfölj 
(exklusive lån som är föremål för inkassoåtgärder eller 
lån relaterade till factoring och hyresavtal) av lån med 
en utestående balans om 10 000 till 50 000 SEK, mer 
än 100 000 SEK, mindre än 10 000 SEK respektive 
50 000 till 100 000 SEK. Produktmixen inom Resurs 
Consumer Loans-segment påverkar också Resurs 
ränte netto marginal och nettobankintäktsmarginal 
eftersom stora privatlån med lägre risk genererar lägre 
ränteintäkter än mindre privatlån med högre risk. 
Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har ledningen upplevt en ökning av ande-
len mindre privatlån med högre risk, vilket påverkat 
Resurs ränteintäkter och räntenettomarginal positivt. 
Per den 31 december 2015 hade en betydande andel 
av Resurs privatlån en utestående balans överstigande 
100 000 SEK eller mellan 10 000 och 50 000 SEK. Per 
den 31 december 2013, 2014 och 2015 utgjorde 
lånen inom Resurs Consumer Loans-segment 32,1 
procent, 47,8 procent respektive 56,6 procent av 
Resurs totala låneportfölj, vilket hade en positiv inver-
kan på totala rörelseintäkter för dessa perioder. För 

räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2013, 2014 och 2015 genererade Resurs Consumer 
Loans-segment totala rörelseintäkter om 283 432 
KSEK, 821 740 KSEK respektive 1 099 535 KSEK. 

Resurs expansion av Bolagets e-handelserbjudande 
och ökningen av antalet e-handelskunder som använ-
der Resurs produkter har också påverkat dess margi-
naler och rörelseresultat. Under den reviderade treårs-
perioden som presenteras i prospektet har Resurs 
expansion av e-handelserbjudandet bidragit till att 
öka Resurs låneportfölj och möjlighet att sälja till 
befintliga kunder, men expansionen har generellt 
pressat marginalerna på grund av lägre kreditkonver-
tering och högre rörelsekostnader relaterade till 
e-handelserbjudandet. För räkenskapsåren som 
av slutades den 31 december 2013, 2014 och 2015, 
var 1 084 miljoner SEK, 2 706 miljoner SEK respektive 
3 268 miljoner SEK av Resurs nyutlåning inom retail 
finance-verksamheten genererade online, vilket mot-
svarar 18 procent, 32 procent respektive 32 procent av 
nyutlåning inom retail finance-verksamheten under 
respektive period. En betydande del av denna tillväxt 
har drivits av, och består i, e-handelsverksamhet för en 
av Resurs främsta retail finance-partners, genom att en 
betydande andel av Resurs retail finance-partners, 
inklusive Bolagets tio största retail finance-partners, 
bedriver e-handelsverksamhet både offline och online.

Utöver detta påverkar Resurs produktmix Bolagets 
kreditförluster och riskkostnad. Resurs kreditförluster 
varierar mellan produkter, där mindre lån med högre 
ränta ökar Resurs riskexponering och potentiella 
kredit förluster. Under den reviderade treårsperioden 
som presenteras i prospektet har Resurs upplevt en 
ökning av kreditförluster när andelen privatlån med 
högre marginaler och högre risk har ökat. Dessutom 
varierar Resurs riskkostnad mellan produkter där Pay-
ment Solutions vanligtvis har lägre risk på grund av 
kortare löptid. Privatlån har omvänt vanligtvis högre 
riskkostnad på grund av längre löptider och potentiellt 
högre utestående lånebelopp. Resurs riskkostnad har 
ökat delvis till följd av tillväxten inom Consumer 
Loans-segmentet. Historiskt har dock Resurs upprätt-
hållit en riskkostnad som representerar kreditförluster 
netto (inklusive kreditförluster hänförliga till försäk-
ringspremier från 2006 till 2012) uttryckt som en pro-
centandel av genomsnittlig låneportfölj, om mellan en 
till tre procent från 1990 till den 31 december 2015. 
Se ”Historisk finansiell information–Resurs Holding 
AB–Noter–Not 17 Övriga rörelsekostnader”.
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Tabellen nedan visar totala rörelseintäkter fördelat per produkt för de angivna perioderna:

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Payment Solutions 1 121 754 983 035 797 915
Consumer Loans 1 099 535 821 740 283 432
Insurance 152 141 174 125 133 855
Koncernposter och elimineringar –2 361 –12 385 –1 706
Totalt 2 371 069 1 966 515 1 213 496

Rörelsekostnader
Resurs försöker implementera sin affärsmodell på ett 
enhetligt sätt inom de marknader där Bolaget är verk-
samt, vilket kan ge skalfördelar och öka effektiviteten i 
verksamheten samtidigt som kostnader relaterade till 
affärsaktiviteter i Norden minskar. Resurs bedriver sin 
verksamhet från en central plattform genom huvud-
kontoret i Helsingborg, Sverige med lokala kontor 
som arbetar för att anpassa och justera affärsmodellen 
till lokala regler och föreskrifter, seder och marknads-
praxis. Merparten av Resurs ledning och medarbetare 
finns i Helsingborg men Resurs strävar efter att skapa 
en helnordisk kultur och arbetsmiljö genom regelbun-
den kommunikation, korrespondens och kvartalsvisa 
bolagsövergripande möten i Helsingborg. Resurs 
huvudsakliga investeringar har varit i huvudkontoret, 
medarbetare och infrastruktur. Bolagets infrastruktur är 
utformad med gemensam funktionalitet som kan jus-
teras och anpassas till lokala landsspecifika regelverk 
och marknadspraxis. Dessa investeringar har bidragit 
till att Resurs har uppnått en mycket skalbar operatio-
nell och teknologisk plattform från vilken Resurs kost-
nadseffektivt kan skala upp sin verksamhet under 
 perioder av geografisk och operationell expansion. Se 
”Verksamhetsbeskrivning–IT”. Till följd av dessa inves-
teringar, samt till följd av Resurs övergripande insatser 
för att förbättra kostnadskontrollen samtidigt som de 
totala rörelseintäkterna har ökat, har K/I-talet minskat 
och Resurs har ökat lönsamheten under den revidera-
de treårsperioden som presenteras i prospektet. För 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2013, 2014 och 2015 var K/I-talet (exklusive försäk-
ringsverksamheten) 53,0 procent, 51,5 procent res-
pektive 48,1 procent och inom Resurs låg K/I-talet på 
54,7 procent, 50,8 procent respektive 48,8 procent. 
Under samma perioder uppgick Resurs RoA till 2,2 
procent, 2,5 procent (när de fristående resultaten för 
Finaref och Dan-Aktiv aggregeras: 2,8 procent) res-
pektive 2,7 procent (3,2 procent justerat för att reflek-
tera helårseffekten av yA Bank-förvärvet) och Resurs 
RoATE uppgick till 15,4 procent, 20,4 procent (när de 
fristående resultaten för Finaref och Dan-Aktiv aggre-
geras: 23,6 procent) respektive 21,4 procent (26,6 pro-
cent justerat för att reflektera helårseffekten av yA 
Bank-förvärvet, 27,9 procent justerat för att reflektera 
helårseffekten av yA Bank-förvärvet samt exklusive 
transaktionskostnader hänförliga till Erbjudandet). 

Nyckeltal som reflekterar helårseffekten av yA Bank-
förvärvet har beräknats på basis av proformaredovis-
ning, se ”Proformaredovisning”.

Resurs viktigaste rörelsekostnader inkluderar allmänna 
administrativa kostnader, vilka inkluderar skalbara 
kostnader hänförliga till Bolagets personal, IT-platt-
formar och -infrastruktur samt andra rörelsekostnader. 
Resurs rörelsekostnader har generellt sett ökat under 
den reviderade treårsperioden som presenteras i pro-
spektet till följd av Resurs operativa expansion och till-
växt i verksamheten. Under 2015 bestod Resurs vikti-
gaste rörelsekostnader av allmänna administrativa 
kostnader, kostnader hänförliga till yA Bank-förvärvet 
samt transaktionskostnader hänförliga till Erbjudandet. 
Exempelvis ökade Resurs rörelsekostnader till följd av 
yA Bank-förvärvet under räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2015, delvis på grund av ökad 
personalstyrka, ökat antal fastigheter samt genom att 
övriga verksamheter förvärvade genom transaktionen 
ökade. Som en del av investeringarna i huvudkontoret, 
medarbetarna och infrastrukturen renoverade Resurs 
huvudkontoret under 2014 och har investerat i att 
utöka antalet medarbetare inom IT samt försäljning 
och marknadsföring under den reviderade treårsperio-
den som presenteras i prospektet, vilket har ökat per-
sonalkostnaderna. Sedan 2012 har Resurs byggt en 
stomme för sin IT-infrastruktur, där affärsverksamheten 
kan skalas upp och ge hävstångsverkan vad gäller 
insamlad kunddata, vilket ledningen bedömer har 
 skapat värde och bidragit positivt till Resurs resultat. 
Under 2013 investerade Resurs i sin IT-infrastuktur och 
sina IT-plattformar och omorganiserade sina interna 
system för att skapa en centraliserad plattform och 
därmed öka skalbarheten i systemen. Resurs har inves-
terat i modern hårdvara till infrastrukturen och i nät-
verkslösningar och bedömer att Resurs IT-infrastuktur 
och plattformar är tillräckligt skalbara och flexibla för 
att anpassa sig till att hantera Resurs förväntade till-
växt. Utöver detta har Resurs kontrollerade kostnader, 
vilket innefattar marknadsföringskostnader och kost-
nader relaterade till administrationen av låneport-
följen, ökat till följd av Resurs ökade fokus på kund-
relationer och utbildning, särskilt under lanseringen 
och utbyggnaden av Resurs Supreme Card-kreditkort i 
Norden, samt introduktionen av nya kreditkort i 
 Sverige mellan 2007 och 2015 (exempelvis Supreme 
Card Woman och Supreme Card Green). 
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Konkurrens och regulatoriska överväganden
Resurs verkar på en konkurrensutsatt marknad som 
omfattar alternativa produkter som liknar Resurs betal-
lösningar och privatlån. Följaktligen beror Resurs rörel-
seresultat på hur väl Resurs hävdar sig i sin bransch 
och differentierar sig från sina konkurrenter. För att 
 differentiera sig fokuserar Resurs framförallt på att 
utveckla sina kundrelationer med retail finance- 
partners samt genom att utveckla sin försäljnings- och 
marknadsföringsstrategi avseende nya och befintliga 
kunder. Se ”Verksamhetsbeskrivning–Försäljning och 
marknadsföring”. Generellt sett möter Resurs betal-
lösningar och privatlån betydande konkurrens och 
prispress, vilket kan ha en negativ inverkan på margi-
naler och tillväxt i Resurs låneportfölj. Resurs strävar 
efter att bibehålla sin marknadsposition genom att 
fokusera på kundrelationer med sina befintliga retail 
finance-partners och kunder samt genom att fokusera 
på gränssnittet i omni-kanal-erbjudandet både vid för-
säljning i butik och via e-handel. Resurs har exempel-
vis skapat en strömlinjeformad och snabb besluts-
process som kan behandla ansökningar snabbt vid 
försäljningstidpunkten och som inte kräver att sökan-
den tar beslut om räntor och amorteringsplaner. Till-
sammans kan dessa egenskaper bidra till att skapa 
ökande antal ansökningar för Resurs retail finance- 
produkter och främja utvecklingen av Resurs låne-
portfölj.

Dessutom påverkas Resurs resultat av ett antal lagar 
och förordningar i de jurisdiktioner där Bolaget är 
verksamt. Resurs är föremål för regulatoriska krav samt 
krav på regelefterlevnad avseende arbetskraft, till-
ståndskrav, konsumentkredit och konsumentskydd, 
inkassoverksamhet, beräkning av dröjsmålsränta, pre-
skriptionstid, dataskydd, anti-korruption, bekämpning 
av penningtvätt, skatt och moms, konkurrenslagstift-
ning och administrativa åtgärder och andra regelverk. 
Till exempel kan lokala föreskrifter påverka Resurs för-
måga att överföra förändringar i finansieringsrelatera-
de räntekostnader till kunderna genom att justera 
 räntorna på sina produkter vilket kan påverka utveck-
lingen av Resurs ränteintäkter, netto och lönsamhet. 
Exempelvis tillåter reglerna i Sverige och Norge ränte-
justeringar för att överföra förändringar i finansierings-
relaterade räntekostnader på kunderna, men mot-
svarande är inte tillåtet i Finland och Danmark. Även 
om regleringen varierar mellan jurisdiktioner är det 
generella legala ramverket som är relevant för konsu-
mentkreditbanker likartat för de nordiska länderna. 
Resurs har detaljerade policies och landsspecifika 
 rutiner och riktlinjer utformade för att säkerställa att 
Resurs verkar i enlighet med gällande lagstiftning. För 
de fall det uppstår frågor kring regelefterlevnad iden-
tifieras dessa och lyfts på lämpligt vis upp i organisa-
tionen. Resurs policy beträffande regulatorisk regel-
efterlevnad definierar bland annat principer för 
identifiering av styrande lagar och förordningar, dele-
gering av ansvar för regelefterlevnad, riktlinjer för 

utbildning och kompetens, tester och dokumentation 
av kontroll åtgärder för regulatorisk regelefterlevnad.

Resurs marknad är föremål för regulatoriska föränd-
ringar, och som ett reglerat finansiellt institut har 
Resurs funktioner för intern kontroll, riskhantering, 
regelefterlevnad och styrning varit föremål för gransk-
ning av Finansinspektionen. Resurs ledning bedömer 
att Resurs måste göra begränsade investeringar för att 
förbli kompatibel med förväntade regulatoriska för-
ändringar. Resurs har redan vidtagit åtgärder för att 
förbereda sig för förväntade förändringar i lagstiftning 
och gällande regler. Till exempel röstade Europaparla-
mentet i mars 2015 för att begränsa förmedlingsavgif-
ter till 0,3 procent på kortbetalningar med verkan från 
9 december 2015, vilket har haft en negativ inverkan 
på Resurs intäkter hänförliga till förmedlingsavgifter. 
Resurs har genomfört och fortsätter att utforska strate-
giska anpassningar av sitt kreditkortserbjudande för 
att hantera dessa förändringar och bidra till att mildra 
den uppskattade effekten om 30 miljoner SEK som 
förväntas av begränsningen, och ledningen förväntar 
sig inte att begräsningen kommer att påverka dess 
resultat negativt på ett väsentligt sätt. Andra nya lagar 
och förordningar som kan komma att antas liksom 
 förändringar i befintliga lagar och andra regleringar i 
de jurisdiktioner där Resurs är verksamt kan begränsa 
eller hindra Resurs förmåga att bedriva verksamhet 
eller negativt påverka dess resultat. Se ”Regulatorisk 
översikt” och ”Riskfaktorer–Risker relaterade till 
 reglering”.

Valutakursförändring
Resurs Banks resultat påverkas av valutakursföränd-
ringar mellan SEK (Resurs rapporteringsvaluta och den 
valuta som kapitalbasen är denominerad i), NOK, EUR 
och DKK. Resurs låneportfölj består av lån som är 
denominerade i SEK, NOK, EUR och DKK medan dess 
finansieringsbas är denominerad framförallt i SEK och 
innefattar 3 601 miljoner NOK i inlåning i yA Bank. 
Utöver dessa valutor genererar Solid även intäkter i 
CHF och, till en mindre del, GBP. Valutakurserna 
påverkar omräkning av fordringar och skulder till SEK. 
Resurs använder sig främst av derivatinstrument för att 
begränsa effekten av förändringar i valutakurser. 
Genom det strategiska förvärvet av yA Bank i Norge, 
som redovisar i NOK, exponeras dock Resurs för 
valuta kursrisker hänförliga till denna investering som 
inte är säkrade. Dessutom räknar Resurs med att 
begränsa effekten av förändringar i valutakurser 
genom att diversifiera sin finansieringsbas för att inklu-
dera finansieringskällor i NOK, EUR eller DKK. Genom 
att diversifiera sin finansieringsbas med andra valutor 
räknar Resurs med att kunna neutralisera vissa till-
gångar och skulder i samma valuta. Växelkurserna 
mellan NOK, EUR, DKK, CHF och SEK har fluktuerat 
kraftigt och kan även i framtiden fluktuera kraftigt.

För att säkerställa Bolagets TCR mot valutafluktuatio-
ner har Resurs en öppen valutariskposition. Genom 
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denna öppna valutariskposition uppvägs delvis effek-
terna av valutakursförändringar på Resurs regula-
toriska kapital i balansräkningen av den motsvarande 
effekt som valutakursförändringarna får på Resurs 
resultaträkning (redovisas under nettoresultat av 
 finansiella transaktioner). 

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2015 var 66 procent av Resurs totala rörelseintäkter 
genererade i SEK, 11 procent i NOK, 11 procent i 
EUR, 12 procent i DKK och 1 procent i CHF. En käns-
lighetsanalys för Resurs valutaexponering har genom-
förts vilken anger hur vissa valutakursförändringar 
 skulle ha påverkat Resurs koncernresultat, netto. Om 
de valutor som Resurs hade exponering mot den 31 
december 2015 skulle ha försvagats/förstärkts med i 
genomsnitt 10 procent mot SEK, och allt annat oför-
ändrat, skulle Resurs koncernresultat, netto för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015 ha 
ökat/minskat med cirka 119 000 KSEK. Denna känslig-
hetsanalys allena kan ge en ofullständig bild av Resurs 
valutaexponering.  

Se ”Riskhantering–Huvudsakliga risker–Marknads
risker” och ”Riskfaktorer–Resurs är exponerat för 
 valutakursförändringar”.

Insurance
Resurs resultat påverkas av Insurance-verksamheten 
samt tillväxten och utvecklingen i Insurance-segmen-
tet. Tillväxten och utvecklingen i Insurance-segmentet 
påverkas i sin tur primärt av utvecklingen av insurance-
partners, Resurs förmåga att öka insurance-penetra-
tionen (antalet produkter och tjänster hos de partners 
som Resurs erbjuder försäkringar till) och utvecklingen 
och expansionen av Resurs retail finance-partnerbas 
samt utvecklingen av Resurs kundbas för Payment 
Solutions och Consumer Loans. Insurance-verksam-
heten genererar också intäkter genom avkastningen 
på sin investeringsportfölj. Resurs insurance-verksam-
het bidrar till Resurs totala kostnader genom skade- 
och provisionskostnader, vilka främst avser skadekost-
nader och betalningar till försäkringsförmedlare, t.ex. 
insurance-partners. Inom Resurs insurance-verksamhet 
är produktmixen en viktig drivkraft för GWP och 
 marginal, vilka i sin tur kan påverka Resurs resultat och 
totala rörelseintäkter. För räkenskapsåren som avsluta-
des den 31 december 2013, 2014 och 2015 represen-
terade insurance-segmentet 11,0 procent, 8,8 procent 
respektive 6,4 procent av Resurs totala rörelseintäkter.

Resurs insurance-verksamhet använder en partner-
baserad distributionsmodell som speglar strukturen i 
partnermodellen inom retail finance. Till följd av detta 
är försäkringsverksamheten och efterfrågan på nya för-
säkringar, särskilt avseende produkt-, vägassistans-/
bilgaranti-, och reseförsäkringsprodukter huvudsak-
ligen drivet av insurance-penetrationen och hur väl 
insurance-partners marknadsför produkterna. För 
betalförsäkringar, vilka främst erbjuds till Resurs kun-
der inom Payment Solutions och Consumer Loans, är 

efterfrågan direkt hänförlig till Resurs Banks bankverk-
samhet samt Resurs förmåga att utöka databasen med 
kunder inom Payment Solutions och Consumer Loans. 
Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har Resurs ökat sin marknads föring och 
utbildning mot befintliga och potentiella insurance-
partners samt ökat sitt fokus på att utvinna synergier 
med retail finance-partners. Till följd av detta har 
Resurs ökat antalet insurance-partners, och synergier-
na med dessa, samt insurance-penetrationen och tota-
la rörelseintäkter under den reviderade treårs perioden 
som presenteras i prospektet.

För räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2014 och 2015 genererades cirka 22 procent respek-
tive 21 procent av Solids GWP av Resurs retail finance-
partners som erbjuder Solids försäkringar och 13 
 procent respektive 16 procent av Solids GWP av för-
säljning av betalförsäkringar till Resurs betallösnings- 
och privatlåneprodukter till existerande kunder.

Inom insurance-verksamheten påverkar produktmixen 
Resurs resultat genom att driva GWP, premieintäkter, 
netto och marginal för Insurance-verksamheten, och 
förändringar i produktmixen eller strategiskt fokus på 
vissa försäkringsprodukter kan direkt påverka GWP, 
premieintäkter, netto och marginal för Insurance-verk-
samheten. För räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015 genererade produkt-, rese-, betal-, 
och vägassistans-/bilgarantiförsäkring 34 procent, 41 
procent, 18 procent respektive 7 procent av Resurs 
GWP. De främsta drivkrafterna bakom premieintäkter, 
netto och marginal inom insurance-verksamheten är 
produkt-, rese- och betalförsäkringar. Vad gäller pro-
duktförsäkring har insurance-verksamheten möjlighet 
att dra nytta av retail finance-nätverket och befintliga 
relationer med retail finance-partners för att mark-
nadsföra sina insurance-produkter och kan på så sätt 
driva utvecklingen av premieintäkter, netto. Resurs 
reseförsäkringar genererar lågmarginalintäkter och har 
generellt sett vuxit som en andel av produktmixen 
inom insurance-verksamheten. Betalförsäkringar 
känne tecknas istället av något långsammare tillväxt 
och lägre volymer men genererar högmarginalintäkter.

Insurance-verksamheten förvaltar en investeringsport-
följ som genererar intäkter, inklusive ränteintäkter och 
-förluster, beroende på utvecklingen och avkastningen 
på investeringsportföljen. Utvecklingen och avkast-
ningen på investeringsportföljen är föremål för fluktua-
tioner i marknadssentimentet och den allmänna 
utvecklingen på de finansiella marknaderna. Per den 
31 december 2015 var investeringsportföljen värderad 
till 927 miljoner SEK och bestod primärt av förlagslån, 
värdepapper med goda kreditvärdigheter samt stats- 
och kommunobligationer jämte insättningar hos 
Resurs Bank och andra banker. För räkenskapsåren 
som avslutades den 31 december 2013, 2014 och 
2015  genererade investeringsportföljen ränteintäkter 
om 31 548 KSEK, 25 535 KSEK respektive 21 312 
KSEK. 
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Under den reviderade treårsperioden som presenteras 
i prospektet har ledningen för insurance-verksamheten 
fokuserat på kärnverksamheten och i januari 2014 
avyttrades hem- och bilförsäkringsverksamheten. 
Avyttringen påverkade Resurs genom att premie-
intäkterna, netto minskade samt att skadekostnaderna 
minskade. Resurs upplevde en minskning av totalkost-
nadsprocenten under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014, vilket främst var en följd av 
ökat fokus på nischade försäkringsprodukter. Utöver 
detta har avyttringen resulterat i en ökning av övriga 
rörelseintäkter om 30 969 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014, då vinsten 
från avyttringen av hem- och bilförsäkringar redo-
visades som övrig rörelseintäkt.

Justering av köpeskilling hänförlig till 
2014-förvärven 
I samband med 2014-förvärven förvärvade Resurs den 
1 April 2014 Finaref och Dan-Aktiv från Crédit Agricole 
för en total köpeskilling om 1 336 miljoner SEK. Köpe-
skillingen om 1 336 miljoner SEK finansierades delvis 
genom en nyemission om 256 429 aktier i Resurs till 
en teckningskurs om 2 800 SEK per aktie, vilket 
inbringade totalt 718 miljoner SEK. Resterande del av 
köpeskillingen (618 miljoner SEK) finansierades internt 
av Resurs. Efter 2014-förvären gjordes en justering av 
verkligt värde av vissa av Finarefs portföljer av förfallna 
lån, vilket resulterade i en ökning i verkligt värde jäm-
fört med bokfört värde om 349 miljoner SEK. Denna 
justering av verkligt värde om 349 miljoner SEK kom-
mer att amorteras, genom tillämpning av effektiv-
räntemetoden, över löptiden för underliggande 
 portföljer.

För ytterligare information om påverkan av yA Bank-
förvärvet, se ”Proformaredovisning”.

Senaste tidens utveckling
Informationen nedan är baserad på Resurs interna 
redovisning och representerar Resurs preliminära 
förväntningar avseende Bolagets utveckling för och 
per tvåmånadersperioden som avslutades den 29 
februari 2016. Dessa uppskattningar har samman-
ställts av, och ansvaras för, av Resurs ledning och 
har inte granskats eller reviderats av revisor och 
investerare bör inte fästa alltför stor vikt vid dem. 
Även om ledningen anser att dessa uppskattningar 
är skäliga kan Resurs faktiska resultat komma att 
avvika från dessa uppskattningar och avvikelserna 
kan vara väsentliga. Se ”Viktig information–Framåt
riktad information och riskfaktorer” och “Risk
faktorer”.

Bolagets utveckling av låneportföljen under tvåmåna-
dersperioden som avslutades den 29 februari 2016 var 
i linje med ledningens förväntningar. Resurs finansiella 
mål på medellång sikt är tillväxt för dess låneportfölj 
med cirka 10 procent per år. 

Resurs har fortsatt att ansamla kapital under tvåmåna-
dersperioden som avslutades den 29 februari 2016 
och per den 29 februari 2016 var dess kapitalsituation 
i linje med ledningens förväntningar. Bolagets finan-
sieringsbas har varit fortsatt stabil och utvecklats i linje 
med ledningens förväntningar, inklusive så vitt avser 
den NOK-baserade inlåningen från allmänheten som 
erhölls genom yA Bank-förvärvet. För mer information 
om trender och diversifieringen av Bolagets finansie-
ringsbas, se ”–Faktorer som påverkar Resurs rörelse
resultat–Räntekostnader och finansiering”.

Resurs verksamhetsutveckling under tvåmånaders-
perioden som avslutades den 29 februari 2016 var i 
allmänhet i linje med ledningens förväntningar och 
fortsatte att utvecklas i linje med de trender som 
beskrivs i ”–Faktorer som påverkar Resurs rörelse
resultat–Räntekostnader och finansiering”.

Resurs nettobankintäktsmarginal för tvåmånaders-
perioden som avslutades den 29 februari 2016 mins-
kade jämfört med nettobankintäktsmarginalen för 
tolv månaders perioden som avslutades den 31 decem-
ber 2015, justerat för att reflektera helårseffekten av 
yA Bank-förvärvet, till cirka 13,5 procent. Denna 
minskning var i linje med ledningens förväntningar. På 
samma sätt som under föregående år utvisar de första 
månaderna varje år lägre marginaler delvis på grund 
av säsongseffekter vad gäller konsument- och betal-
trender. Denna minskning påverkades också av lägre 
provisionsintäkter till följd av sänkningen av förmed-
lingsavgifter, en effekt som ledningen förväntar sig 
kommer att minska på medellång sikt, samt samman-
förandet av Dan-Aktivs redovisningsprinciper med 
koncernens vad gäller bokföringen av ränteintäkter 
och kreditförluster under tremånadersperioden som 
avslutades den 31 december 2015. Se ”Kommentarer 
till den finansiella utvecklingen”.

Under tvåmånadersperioden som avslutades den 29 
februari 2016 utvecklades Resurs rörelsekostnader i 
linje med ledningens förväntningar. Under perioden 
ådrog sig Bolaget engångskostnader om 6 miljoner 
SEK relaterade till transaktionskostnader hänförliga till 
Erbjudandet. Exklusive engångskostnader har Resurs 
genererat ett K/I-tal (exklusive försäkringsrörelsen) för 
tvåmånadersperioden som avslutades den 29 februari 
2016 något över talet för tolvmånadersperioden som 
avslutades den 31 december 2015, vilket uppgick till 
43,4 procent (detta tal exkluderar 104 miljoner SEK 
relaterade till transaktionskostnader hänförliga till 
Erbjudandet samt transaktionskostnader hänförliga till 
yA Bank-förvärvet som bokförts under 2015).

Vidare har Resurs riskkostnad utvecklats i linje med 
ledningens förväntningar under tvåmånadersperioden 
som avslutades den 29 februari 2016 och var i linje 
med riskkostnaden om 2,3 procent för tolvmånaders-
perioden som avslutades den 31 december 2015, jus-
terat för att reflektera helårseffekten av yA Bank- 
förvärvet.
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Ledningen fortsätter att implementera integrationen 
av yA Bank och dess verksamhet. Under tremånaders-
perioden som avslutades den 31 mars 2016 var inte-
grationsprocessen och yA Banks allmänna verksamhet 
i linje med ledningens förväntningar. 

Beskrivning av de viktigare posterna i 
resultaträkningen 
Nedan följer en beskrivning av de viktigaste posterna i 
resultaträkningen. 

Ränteintäkter 
Ränteintäkter består av intäkter genererade från pro-
dukter och tjänster inom bankverksamheten såsom 
utlåning till allmänheten och kreditinstitut samt intäk-
ter från investeringar i räntebärande värdepapper 
såsom obligationer, statsskuldväxlar och andra skuld-
förbindelser.

Räntekostnader
Räntekostnader består av kostnader hänförliga till pro-
dukter och tjänster inom bankverksamheten såsom 
inlåning från allmänheten samt kostnader för finansie-
ringsaktiviteter inom koncernen såsom skulder till 
kredit institut, räntebärande värdepapper och efter-
ställda skulder.

Provisionsintäkter
Provisionsintäkter utgörs av intäkter från provisioner 
och avgifter från olika tjänster till koncernens kunder 
såsom utlåning, kreditkort och förmedlade försäkring-
ar. Provisioner och avgifter för finansiella tjänster redo-
visas i den period då de finansiella tjänsterna förväntas 
utföras.

Provisionskostnader, bankrörelsen
Provisionskostnader från bankrörelsen består av 
 utgifter i samband med tjänster som mottagits eller 
använts av koncernen, inklusive vissa kostnader hän-
förliga till kreditkortsverksamheten (såsom förmed-
lingsavgifter och -kostnader hänförliga till material, 
chip och porto för kreditkort), i den mån sådana utgif-
ter inte anses vara räntekostnader, samt provisioner i 
samband med koncernens utlåningsverksamhet.

Premieintäkter, netto
Premieintäkter, netto består av intäkter genererade 
från försäkringspremier, premier för avgiven återför-
säkring, och förändring i avsättning för ej intjänade 
premier och kvardröjande risker netto efter återförsäk-
rarens andel av förändring i avsättning för ej intjänade 
premier och kvardröjande risker.

Försäkringsersättning, netto
Försäkringsersättning, netto består av kostnader 
 relaterade till betalda försäkringsersättningar och 

förändring i avsättning för oreglerade skador netto 
efter återförsäkrarens andel av betalda försäkrings-
ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade 
skador.

Provisionskostnader, försäkringsrörelsen
Provisionskostnader, försäkringsrörelsen inkluderar 
ersättningar till partners, detaljhandlare och försäk-
ringsförmedlare för försäljningen av försäkrings-
produkter.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner inkluderar 
realiserade och orealiserade värdeförändringar till 
följd av finansiella transaktioner i exempelvis aktier, 
obligationer och derivat.

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag inkluderar 
 vinster och förluster till följd av avyttringar av vissa 
dotterbolag inom koncernen. 

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter utgörs av intäkter från påmin-
nelseavgifter från utlåning till allmänheten, oidentifie-
rade insättningar från kunder som redovisas som intäk-
ter efter fem år (eller, vad gäller övriga rörelseintäkter 
för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2013 och 2014, efter 10 år) och intäkter från inkasso-
verksamhet (under 2013 outsourcade Resurs sina 
inkassoaktiviteter till externa inkassoföretag), samt 
engångsintäkter som inte är en del av den normala 
verksamheten.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader inkluderar 
 kostnader hänförliga till personalkostnader, porto-
kostnader, kommunikations- och notifieringskostnader, 
IT-kostnader, lokalkostnader, förvärvskostnader, för-
ändringar uppskjutna förvärvskostnader och vissa 
andra kostnader relaterade till verksamheten.

Av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
tillgångar inkluderar avskrivningar av tillgångar som 
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden 
samt eventuella nedskrivningar av tillgångar som 
bedöms ha ett lägre värde än det bokförda värdet.

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader inkluderar marknadsförings-
kostnader och försäkring.
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Kreditförluster, netto
Kreditförluster, netto består av konstaterade kredit-
förluster under räkenskapsåret efter avdrag för belopp 
för tidigare års kreditförluster och förändringar i 
be farade kreditförluster.

Skatt på periodens resultat
Skatt på periodens resultat omfattar aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen 
förutom då den underliggande transaktionen redo-
visas direkt mot eget kapital eller övrigt totalresultat.

Rörelseresultat
Koncernens resultaträkning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 jämfört med räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014
Nedanstående tabell visar Resurs resultat och förändringen i procent mellan räkenskapsåren som avslutades den 
31 december 2015 respektive 2014.

För inkomståret som avslutades 
den 31 december

(KSEK) 2015 2014 Förändring i %
(reviderat)

Ränteintäkter 1 994 686 1 684 048 18,4
Räntekostnader –212 607 –334 992 –36,5
Provisionsintäkter 231 848 268 803 –13,7
Provisionskostnader, bankrörelsen –38 785 –34 602 12,1
Premieintäkter, netto 1 167 017 989 080 18,0
Försäkringsersättning, netto –505 002 –408 741 23,6
Provisionskostnader, försäkringsrörelsen –419 783 –399 447 5,1
Nettoresultat av finansiella transaktioner –35 092 6 596 n/m
Resultat från andelar i koncernföretag –140 – n/m
Övriga rörelseintäkter 188 927 195 770 –3,5
Summa rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515 20,6
Allmänna administrationskostnader –989 505 –837 307 18,2
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar –16 496 –13 820 19,4
Övriga rörelsekostnader –151 986 –147 770 2,9
Summa kostnader före kreditförluster –1 157 987 –998 897 15,9

Resultat före kreditförluster 1 213 082 967 618 25,4
Kreditförluster, netto –374 863 –350 699 6,9
Rörelseresultat 838 219 616 919 35,9

  
Skatt på periodens resultat –216 010 –149 270 44,7
Periodens resultat 622 209 467 649 33,1

Ränteintäkter
Resurs ränteintäkter ökade med 310 638 KSEK, eller 
18,4 procent, från 1 684 048 KSEK under räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2014 till 
1 994 686 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Ökningen berodde delvis på 
effekterna av yA Bank-förvärvet, Exklusive effekterna 
av yA Bank-förvärvet, vilka ökade Resurs ränteintäkter 
med 79 824 KSEK, ökade Resurs ränteintäkter med 
13,7 procent till 1 914 862 KSEK, främst på grund av 
en ökning i Resurs låneportfölj vilken, exklusive effek-
terna av yA Bank-förvärvet och baserat på värdet av 
yA Banks låneportfölj per den 31 december 2015 
(inklusive förvärvsprisjusteringar), ökade med 741 921 

KSEK, eller 5,3 procent, till 14 665 296 KSEK under 
2015 jämfört med föregående period och påverkades 
också av helårseffekten av 2014-förvärven samt förvär-
vet av låneportföljen av svenska och norska lån med 
ett sammanlagt nominellt belopp om 113 772 KSEK 
från La Redoute under andra halvan av 2014. Resurs 
ränteintäkter påverkades också av släppta engångs-
avsättningar hänförliga till ONOFF:s konkurs 2011 om 
9 654 KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015. Denna ökning i ränteintäkter mot-
verkades delvis av sammanförandet av Dan-Aktivs 
redovisningsprinciper med koncernens vad gäller 
 bok föringen av ränteintäkter och kreditförluster under 
tremånadersperioden som avslutades den 31 decem-
ber 2015.
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Tabellen nedan visar Resurs ränteintäkter per segment samt den procentuella förändringen för de angivna perio-
derna. 

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions 866 319 792 327 9,3
Consumer Loans 1 114 249 874 658 27,4
Insurance 21 312 25 535 –16,5
Koncernposter och elimineringar –7 194 –8 472 –15,1
Totalt 1 994 686 1 684 048 18,4

Payment Solutions – Ränteintäkter hänförliga till 
 Payment Solutions ökade med 73 992 KSEK, eller 
9,3 procent, från 792 327 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 till 866 319 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015. Ökningen berodde delvis på effek-
terna av yA Bank-förvärvet och helårseffekten av 
2014- förvärven. Exklusive effekterna av yA Bank- 
förvärvet, vilka ökade ränteintäkterna genererade från 
Payment Solutions-segmentet med 16 530 KSEK, 
ökade segmentets ränteintäkter med 7,3 procent till 
849 789 KSEK. Främst berodde ökningen på en 
ökning i segmentets låneportfölj till följd av ett ökat 
antal nya retail finance-partners och ökad kreditpene-
tration för Bolagets hos befintliga retail finance- 
partners. Segmentets låneportfölj växte också till följd 
av Resurs framgångsrika marknadsföringsaktiviteter 
avseende kreditkort och fortsatt utveckling av Resurs 
e-handelserbjudande. Ökningen motverkades delvis 
av en förändrad produktmix, inklusive ett ökat antal 
kortfristiga betal planer, vilket typiskt sett leder till kor-
tare återbetalningsperioder och således genererar 
mindre intäkter. Exempelvis genereras en betydande 
del av Resurs e-handelerbjudande intäkter via kort-
fristiga betal planer.

Consumer Loans – Ränteintäkter hänförliga till 
 Consumer Loans ökade med 239 591 KSEK, eller 
27,4 procent, från 874 658 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 till 1 114 249 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015. Ökningen berodde delvis på effek-
terna av yA Bank-förvärvet och helårseffekten av 
2014- förvärven. Exklusive effekterna av yA Bank- 
förvärvet, vilka ökade ränteintäkterna genererade av 
Consumer Loans-segmentet med 63 293 KSEK, ökade 
segmentets ränteintäkter med 20,2 procent till 
1 050 956 KSEK. Främst berodde ökningen på en 
ökning i Resurs utestående portfölj för Consumer 
Loans, vilket primärt drevs av ökad försäljning och 
marknads föringsaktiviteter genom riktad 

marknadsföring och förmedlare. Ökningen motverka-
des delvis av en sänkning av räntan relaterad till ute-
stående privatlån om cirka 0,30 procent i december 
2014, vilket påverkade tolvmånadersperioden  som 
avslutades den 31 december 2015.

Consumer Loans-segmentet genererade också 
leasing intäkter om 6 352  KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2015 att jämföra 
med 9 901 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014, vilket motsvarar en minskning 
med 35,8 procent. 

Insurance – Ränteintäkter genererade genom segmen-
tet Insurance minskade med 4 223 KSEK, eller 16,5 
procent, från 25 535 KSEK för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014 till 21 312 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2015. Minskningen berodde främst på minskade 
erhållna räntor på investeringar i investeringsport-
följen relaterade till Resurs försäkringsverksamhet.

Räntekostnader
Resurs räntekostnader minskade med 122 385 KSEK, 
eller 36,5 procent, från 334 992 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 till 
212 607 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Minskningen berodde främst 
på lägre jämförbara räntenivåer och en gynnsam och 
historiskt låg räntemiljö, vilket bidrog till att reducera 
Resurs räntekostnader och Resurs övergång till en mer 
diversifierad finansieringsbas 2015. Resurs avslutade 
värdepapperisering- och MTN-emissioner under 2015 
bidrog till att diversifiera finansieringsbasen och driva 
minskningen av de totala räntekostnaderna eftersom 
Resurs kunde sänka räntorna på de flesta inlånings-
konton under 2015. Minskningen motverkades delvis 
av effekterna av yA Bank-förvärvet och helårseffekten 
av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av yA-Bank-
förvärvet, vilka ökade Resurs räntekostnader med 
12 826 KSEK, minskade Resurs räntekostnader med 
40,4 procent till 199 781 KSEK.
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Tabellen nedan visar Resurs räntekostnader per segment samt den procentuella förändringen för de angivna perio-
derna. 

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions –112 379 –219 499 –48,8
Consumer Loans –107 410 –123 961 –13,4
Insurance –12 –5 n/m
Koncernposter och elimineringar 7 194 8 472 –15,1
Totalt –212 607 –334 992 –36,5

Payment Solutions – Räntekostnader hänförliga till 
Payment Solutions minskade med 107 120 KSEK, eller 
48,8 procent, från 219 499 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 till 112 379 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015. Minskningen berodde främst på 
minskade finansieringskostnader till följd av lägre jäm-
förbara marknadsräntor och Resurs övergång till en 
mer diversifierad finansieringsbas 2015, och mot-
verkades delvis av effekterna av yA Bank-förvärvet. 
Exklusive effekterna av yA Bank-förvärvet, vilka ökade 
räntekostnaderna hänförliga till Payment Solutions-
segmentet med 1 796 KSEK, minskade segmentets 
räntekostnader med 49,6 procent till 110 583 KSEK.

Consumer Loans – Räntekostnader hänförliga till Con-
sumer Loans minskade med 16 551 KSEK, eller 13,4 
procent, från 123 961 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014 till 107 410 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015. Minskningen berodde främst på minskade 
finansieringskostnader till följd av lägre jämförbara 
marknadsräntor och Resurs övergång till en mer diver-
sifierad finansieringsbas 2015, och motverkades delvis 
av effekterna av yA Bank-förvärvet. Exklusive effekter-
na av yA Bank-förvärvet, vilka ökade räntekostnaderna 
hänförliga till Consumer Loans-segmentet med 11 030 
KSEK, minskade segmentets räntekostnader med 22,3 
procent till 96 380 KSEK.

Insurance – Räntekostnader hänförliga till Insurance 
ökade med 7 KSEK från 5 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 till 12 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015. Ökningen berodde främst på räntekostna-
der på leverantörsfakturor.

Provisionsintäkter
Resurs provisionsintäkter minskade med 36 955 KSEK, 
eller 13,7 procent, från 268 803 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 till 
231 848 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Minskningen berodde delvis 
på engångspåverkan om 24 540 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 i 
samband med släppta avsättningar och reserverade 
belopp som avsatts av Resurs för överstigande för-
medlingsavgifter som Resurs erhållit enligt avtal med 
vissa parter och lägre intäkter till följd av sänkningen 
av förmedlingsavgifter. Denna minskning uppvägdes 
delvis av effekterna av yA Bank-förvärvet och helårs-
effekten av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av yA 
Bank-förvärvet, vilka ökade Resurs provisionsintäkter 
med 6 587 KSEK, minskade Resurs provisionsintäkter 
med 16,2 procent till 225 261 KSEK.

Tabellen nedan visar Resurs provisionsintäkter per segment samt den procentuella förändringen för de angivna 
perioderna.

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions 271 178 293 137 –7,5
Consumer Loans 66 158 46 232 43,1
Insurance – 32 n/m
Koncernposter och elimineringar –105 488 –70 598 49,4
Totalt 231 848 268 803 –13,7

Payment Solutions – Resurs provisionsintäkter hänförli-
ga till Payment Solutions minskade med 21 959 KSEK, 
eller 7,5 procent, från 293 137 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 till 
271 178 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 

den 31 december 2015. Minskningen berodde främst 
på engångspåverkan om 24 540 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014, i 
enlighet med vad som beskrivits ovan, vilket ökade 
provisionsintäkterna för segmentet Payment Solutions 
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under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014 men som inte påverkade provisionsintäkter-
na under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015. Denna minskning berodde också del-
vis på lägre intäkter till följd av sänkningen av förmed-
lingsavgifter. Minskningen uppvägdes delvis av ökade 
volymer i segmentets låneportfölj och effekterna av yA 
Bank-förvärvet. Exklusive effekterna av yA Bank- 
förvärvet, vilka ökade provisionsintäkterna hänförliga 
till Payment Solutions- segmentet med 281 KSEK, 
minskade segmentets provisionsintäkter med 7,6 pro-
cent till 270 897 KSEK.

Consumer Loans – Resurs provisionsintäkter hänförliga 
till Consumer Loans ökade med 19 926 KSEK, eller 
43,1 procent, från 46 232 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 till 66 158 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2015. Ökningen berodde delvis på effek-
terna av yA Bank-förvärvet och helårseffekten av 
2014-förvärven. Exklusive effekterna av yA Bank- 
förvärvet, vilka ökade provisionsintäkterna hänförliga 
till Consumer Loans-segmentet med 6 305 KSEK, 
ökade segmentets provisionsintäkter med 29,5 pro-
cent till 59 583 KSEK. Främst berodde ökningen på 
organisk utveckling av låneportföljen och tillväxt i 

låneportföljen och verksamheten inom Consumer 
Loans. Ökningen motverkades delvis av harmonise-
ringen av betalförsäkringskostnader eftersom Finaref 
började använda Solid som betalförsäkringsleverantör.

Insurance – Resurs provisionsintäkter hänförliga till 
Insurance minskade med 32 KSEK från 32 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 till 0 SEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Beloppet 32 KSEK var hänför-
ligt till elimineringar i redovisningen för koncernen.

Provisionskostnader, bankrörelsen
Resurs provisionskostnader för bankrörelsen ökade 
med 4 183 KSEK, eller 12,1 procent, från 34 602 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014 till 38 785 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Ökningen berod-
de delvis på ökade kostnader hänförliga till Resurs 
kredit korts verksamhet till följd av förmedlingsavgifter 
och övriga kostnader, yA Bank-förvärvet samt helårs-
effekten av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av yA 
Bank-förvärvet, vilka ökade Resurs provisionskostna-
der för bankrörelsen med 548 KSEK, ökade Resurs 
provisionskostnader för bankrörelsen med 10,5 pro-
cent till 38 237 KSEK.

Tabellen nedan visar Resurs provisionskostnader i bankrörelsen per segment samt den procentuella förändringen 
för de angivna perioderna. 

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions –38 765 –34 585 12,1
Consumer Loans –20 –17 17,6
Insurance – – –
Koncernposter och elimineringar – – –
Totalt –38 785 –34 602 12,1

Payment Solutions – Resurs provisionskostnader för 
bankrörelsen hänförliga till Payment Solutions ökade 
med 4 180 KSEK, eller 12,1 procent, från 34 585 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014 till 38 765 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Denna ökning 
berodde främst på ökade förmedlingsavgifter hänför-
liga till VISA- och MasterCard-kreditkort samt ökade 
kostnader hänförliga till material och porto för kredit-
kort, delvis på grund av förvärvet av yA Banks kredit-
kortsverksamhet. Exklusive effekterna av yA Bank- 
förvärvet, vilka ökade provisionskostnaderna för 
bankrörelsen hänförliga till Payment Solutions- 
segmentet med 527 KSEK, minskade segmentets pro-
visionskostnader för bankrörelsen med 10,6 procent 
till 38 238 KSEK.

Consumer Loans – Resurs provisionskostnader för 
bankrörelsen hänförliga till Consumer Loans ökade 
med 3 KSEK, eller 17,6 procent, från 17 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 

2014 till 20 KSEK under räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2015. Ökningen berodde 
främst på effekterna av yA Bank-förvärvet och helårs-
effekten av 2014-förvärven vilka ökade provisionskost-
naderna till partners och vissa andra marknadsaktörer 
hänförliga till Resurs Consumer Loans-segment. Exklu-
sive effekterna av yA Bank-förvärvet hade Resurs ett 
oansenligt belopp av provisionskostnader för bank-
rörelsen hänförliga till Consumer Loans-segmentet.

Premieintäkter, netto
Resurs premieintäkter, netto ökade med 177 937 
KSEK, eller 18,0 procent, från 989 080 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 till 1 167 017 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Ökningen berod-
de främst på en effekt av ökade premier genererade 
genom Resurs försäkringserbjudande, med  särskilt 
starka intäkter från reseförsäkrings- och betalförsäk-
ringsprodukter under räkenskapsåret  som avslutades 
den 31 december 2015.
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Försäkringsersättningar, netto
Resurs försäkringsersättningar, netto ökade med 
96 261 KSEK, eller 23,6 procent, från 408 741 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014 till 505 002 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Ökningen berod-
de främst på en ökning av skadeprocenten relaterad 
till Resurs reseförsäkrings- och vägassistans-/bil-
garanti försäkrings produkter. Ökningen i skadeprocen-
ten för dessa produkter uppvägdes delvis av en 
 minskning i skadeprocenten relaterad till Resurs 
 produktförsäkringar.

Provisionskostnader, försäkringsrörelsen
Resurs provisionskostnader relaterade till insurance-
verksamheten ökade med 20 336 KSEK, eller 5,1 pro-
cent, från 399 447 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014 till 419 783 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015. Ökningen berodde främst på en ökning i 
premieintäkter, netto eftersom provisionskostnader 

relaterade till partners, detaljhandlares och förmedla-
res försäljning av försäkringsprodukter generellt ökar i 
linje med ökade premieintäkter och nyförsäljning av 
försäkringsprodukter.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Resurs nettoresultat av finansiella transaktioner mins-
kade med 41 688 KSEK från 6 596 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 till 
–35 092 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Minskningen berodde främst 
på förändringar och negativ utveckling på den finan-
siella marknaden, vilket bland annat påverkade presta-
tionen på investeringar i investeringsportföljen relate-
rade till Resurs försäkringsverksamhet samt kostnader 
hänförliga till Resurs swap-instrument. Minskningen 
uppvägdes delvis av effekterna av yA Bank-förvärvet 
och helårseffekten av 2014-förvärven. Exklusive effek-
terna av yA Bank-förvärvet, vilka ökade Resurs netto-
resultat av finansiella transaktioner med 158 KSEK, 
minskade Resurs nettoresultat av finansiella trans-
aktioner till –35 250 KSEK.

Tabellen nedan visar Resurs nettoresultat av finansiella transaktioner per segment samt den procentuella föränd-
ringen för de angivna perioderna. 

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions –14 925 959 n/m
Consumer Loans –12 226 1 312 n/m
Insurance –7 941 4 325 n/m
Koncernposter och elimineringar – – –
Totalt –35 092 6 596 n/m

Payment Solutions – Resurs nettoresultat av finansiella 
transaktioner hänförliga till Payment Solutions minska-
de med 15 884 KSEK från 959 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 till 
–14 925 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Minskningen berodde främst 
på förändringar och negativ utveckling på den finan-
siella marknaden och uppvägdes delvis av effekterna 
av yA Bank-förvärvet. Exklusive effekterna av yA Bank-
förvärvet, vilka ökade nettoresultatet av finansiella 
transaktioner hänförliga till Payment Solutions- 
segmentet med 22 KSEK, minskade segmentets 
netto resultat av finansiella transaktioner till –14 947 
KSEK.

Consumer Loans – Resurs nettoresultat av finansiella 
transaktioner hänförliga till Consumer Loans minskade 
med 13 538 KSEK från 1 312 KSEK under räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2014 till 
–12 226 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Minskningen berodde främst 
på förändringar och negativ utveckling på den finan-
siella marknaden och uppvägdes delvis av effekterna 
av yA Bank-förvärvet. Exklusive effekterna av yA Bank-
förvärvet, vilka ökade nettoresultatet av finansiella 

transaktioner hänförliga till Consumer Loans-segmen-
tet med 136 KSEK, minskade segmentets nettoresultat 
av finansiella transaktioner till –12 362 KSEK.

Insurance – Resurs nettoresultat av finansiella trans-
aktioner hänförliga till Insurance minskade med 12 266 
KSEK från 4 325 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014 till –7 941 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2015. Minskningen berodde främst på förändring-
ar och negativ utveckling på den finansiella markna-
den, vilket påverkade prestationen på, och 
ränteintäkterna erhållna från, investeringar i investe-
ringsportföljen relaterade till Resurs försäkrings-
verksamhet.

Resultat från andelar i koncernföretag
Resurs förluster från andelar i koncernföretag ökade 
med 140 KSEK från 0 KSEK för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014 till 140 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2015. Denna ökning berodde på förluster till följd av 
försäljningen av vissa dotterbolag i koncernen: Reda 
Inkasso AB och Teleresurs i Sverige AB, inklusive dess 
dotterbolag Flat Wallet AB. Resurs genomförde inte 
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några liknande transaktioner under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014.

Övriga rörelseintäkter
Resurs övriga rörelseintäkter minskade med 6 843 
KSEK, eller 3,5 procent, från 195 770 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 till 188 927 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Minskningen 
berodde främst på en minskning i intäkter relaterade 

till inkassoavgifter delvis till följd av outsourcingen av 
Resurs inkassoverksamhet till externa inkassoföretag 
samt påverkan av avyttringen av Resurs hem- och 
 bilförsäkringsportfölj i januari 2014. Minskningen 
 uppvägdes delvis av påverkan av intäktsposter av 
engångskaraktär för Resurs Consumer Loans-segment 
samt effekterna av yA Bank-förvärvet. Exklusive effek-
terna av yA Bank-förvärvet, vilka ökade Resurs övriga 
rörelseintäkter med 944 KSEK, minskade Resurs övriga 
rörelseintäkter med 4,0 procent till 187 983 KSEK. 

Tabellen nedan visar Resurs övriga rörelseintäkter per segment samt den procentuella förändringen för de angivna 
perioderna. 

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions 150 392 150 694 –0,2
Consumer Loans 38 844 23 516 65,2
Insurance –309 32 170 n/m
Koncernposter och elimineringar – –10 611 n/m
Totalt 188 927 195 770 –3,5

Payment Solutions – Resurs övriga rörelseintäkter hän-
förliga till Payment Solutions minskade något med 302 
KSEK, eller 0,2 procent, från 150 694 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 till 150 392 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Minskningen 
berodde främst på minskade intäkter relaterade till 
inkassoavgifter under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015 jämfört med räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 och uppväg-
des delvis av effekterna av yA Bank-förvärvet. Exklusi-
ve effekterna av yA Bank-förvärvet, vilka ökade övriga 
rörelseintäkter hänförliga till Payment Solutions- 
segmentet med 354 KSEK, minskade segmentets övri-
ga rörelseintäkter med 0,4 procent till 150 038 KSEK.

Consumer Loans – Resurs övriga rörelseintäkter hän-
förliga till Consumer Loans ökade med 15 328 KSEK, 
eller 65,2 procent, från 23 516 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 till 
38 844 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Ökningen berodde främst på 
intäkter av engångskaraktär om 15 246 KSEK till följd 
av betalningar enligt Resurs avtal med Crédit Agricole 
avseende förvärvet av Finaref och delvis på en ökning 
av intäkter genererade av påminnelseavgifter till följd 
av effekterna av yA Bank-förvärvet samt helårseffekten 
av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av yA Bank-
förvärvet, vilka ökade övriga rörelseintäkter hänförliga 
till Consumer Loans-segmentet med 592 KSEK, ökade 
segmentets övriga rörelseintäkter med 62,7 procent 
till 38 252 KSEK.

Insurance – Resurs övriga rörelseintäkter hänförliga till 
Insurance minskade med 32 479 KSEK från 32 170 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2014 till –309 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2015. Minskningen 

berodde främst på effekterna av avyttringen av Resurs 
hem- och bilförsäkringsportfölj i januari 2014, vilket 
ökade Resurs övriga rörelseintäkter relaterade till seg-
mentet Insurance under räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2014, men som inte påverkade 
Resurs övriga rörelseintäkter relaterade till segmentet 
Insurance under räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2015.

Allmänna administrationskostnader
Resurs allmänna administrationskostnader ökade med 
152 198 KSEK, eller 18,2 procent, från 837 307 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014 till 989 505 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Ökningen 
 berodde delvis på 104 189 KSEK hänförliga till vissa 
engångskostnader, inklusive en engångskostnad om 
42 496 KSEK avseende förvärvskostnader hänförliga 
till yA Bank-förvärvet och en engångskostnad om 
61 693 KSEK avseende kostnader hänförliga till Erbju-
dandet. Ökningen berodde också delvis på en ökning 
av storlek för verksamheten till följd av yA Bank- 
förvärvet och påverkan av helårseffekterna av 
2014-förvärven. Exklusive effekterna av yA Bank- 
förvärvet, vilka ökade Resurs allmänna administrations-
kostnader med 17 213 KSEK, ökade Resurs allmänna 
administrationskostnader med 16,1 procent till 
972 292 KSEK. Främst berodde ökningen på en 
ökning i personalkostnader, IT-kostnader samt konsult-
arvoden. Exempelvis ökade de allmänna administra-
tionskostnaderna relaterade till Resurs Bank på grund 
av ökade personalkostnader till följd av ökad i försälj-
ning, marknadsföring och IT-verksamhet, då Resurs 
anställt ny personal för att möjligöra ytterligare tillväxt. 
Ökningen var även hänförlig till en ökning i IT-relatera-
de kostnader samt konsultarvoden. För Solid ökade 
kostnaderna exklusive kreditförluster med 15 588 



 141

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Tabellen nedan visar Resurs kreditförluster, netto per segment samt den procentuella förändringen för de angivna 
perioderna. 

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions –138 203 –171 047 –19,2
Consumer Loans –236 660 –179 651 31,7
Insurance – – –
Koncernposter och elimineringar – – –
Totalt –374 863 –350 699 6,9

Payment Solutions – Resurs kreditförluster, netto hän-
förliga till Payment Solutions minskade med 32 844 
KSEK, eller 19,2 procent, från 171 047 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 till 138 203 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Minskningen 
berodde främst på ökad kvalitet på låneportföljen 
relaterad till Payment Solutions-segmentet och delvis 
på effekterna av yA Bank-förvärvet. yA Banks 

kreditförluster, netto hänförliga till Payment Solutions-
segmentet uppgick till 1 533 KSEK, vilket, när det 
omräknas i enlighet med vad som angivits ovan, 
ökade Resurs kreditförluster, netto hänförliga till Pay-
ment Solutions-segmentet med 722 KSEK. Exklusive 
denna effekt på kreditförluster, netto hänförliga till yA 
Bank-förvärvet, minskade segmentets kreditförluster, 
netto med 19,6 procent till 137 418 KSEK.

KSEK, eller 20,6 procent, från 75 570 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014 till 
91 158 KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2015. Denna ökning var huvudsakligen 
hänförlig till ökade kostnader i samband med imple-
menteringen av Solvens II-direktivet. Se ”Regulatorisk 
översikt–Reglering avseende försäkrings rörelse”.

Av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar
Resurs av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar ökade med 2 676 KSEK, eller 
19,4 procent, från 13 820 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 till 16 496 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2015. Ökningen berodde delvis på 
effekterna av yA Bank-förvärvet och helårseffekten 
av 2014- förvärven. Exklusive effekterna av yA Bank-
förvärvet, vilka ökade Resurs av- och nedskrivningar på 
materiella och immateriella tillgångar med 525 KSEK, 
ökade Resurs av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar med 15,6 procent till 15 971 
KSEK. Främst  berodde ökningen på renoveringen av 
Resurs huvudkontor i Helsingborg, Sverige då Resurs 
köpte in ett väsentligt antal inventarier och möbler. 
För Solid ökade av- och nedskrivningar på materiella 
och immateriella tillgångar främst på grund av köpet 
av Falck Försäkrings svenska kunddatabas av cykel-
försäkringar vilket ökade Solids kundbas och hjälpte 
till att öka Solids produktförsäkringsportfölj.

Övriga rörelsekostnader
Resurs övriga rörelsekostnader ökade med 4 216 
KSEK, eller 2,9 procent, från 147 770 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 

2014 till 151 986 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Ökningen berod-
de främst på effekterna av yA Bank-förvärvet och upp-
vägdes delvis av lägre marknadsföringskostnader i 
 allmänhet. Exklusive effekterna av yA Bank-förvärvet, 
vilka ökade Resurs övriga rörelsekostnader med 5 372 
KSEK, var Resurs övriga rörelsekostnader stabila och 
minskade något till 146 614 KSEK.

Kreditförluster, netto
Resurs kreditförluster, netto ökade med 24 164 KSEK, 
eller 6,9 procent, från 350 699 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 till 
374 863 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Ökningen berodde främst på 
en engångskostnad om cirka 21 miljoner SEK netto till 
följd av tillämpning av Resurs Banks avsättningsmodell 
på låneportföljen i Danmark och uppvägdes delvis av 
förbättringar i kreditkvaliteten på Resurs låneportfölj. 
Ökningen berodde också delvis på effekterna av yA 
Bank-förvärvet och helårseffekten av 2014-förvärven, 
vilka ökade kreditförluster, netto hänförliga till Resurs 
Consumer Loans-segment. yA Banks kreditförluster, 
netto uppgick till 18 186 KSEK under perioden efter 
yA Bank-förvärvet, vilket, när det omräknas för att 
reflektera Resurs avsättningsmodell för kreditförluster 
ökade Resurs kreditförluster, netto med 8 553 KSEK. 
Exklusive dessa effekter på kreditförluster, netto till 
följd av yA Bank-förvärvet ökade Resurs kreditförluster, 
netto med 4,5 procent till 366 310 KSEK. Ökningen i 
kreditförluster, netto uppvägdes delvis av samman-
förandet av Dan-Aktivs redovisningsprinciper med 
koncernens vad gäller bokföringen av ränteintäkter 
och kreditförluster under tremånadersperioden som 
avslutades den 31 december 2015.
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Consumer Loans – Resurs kreditförluster, netto hän-
förliga till Consumer Loans ökade med 57 009 KSEK, 
eller 31,7 procent, från 179 651 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014 till 
236 660 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Ökningen berodde främst på 
engångskostnader om cirka 21 miljoner SEK netto till 
följd av tillämpning av Resurs Banks avsättningsmodell 
på låneportföljen i Danmark och uppvägdes delvis 
av en generell ökning i kvaliteten på låneportföljen 
relaterad till segmentet Consumer Loans. Ökningen 
berodde också delvis på effekterna av yA Bank- 
förvärvet och helårseffekten av 2014- förvärven, 
vilka ökade Resurs låneportfölj och verksamhet 
hänförlig till dess Consumer Loans-erbjudande. yA 
Banks kredit förluster, netto hänförliga till Consumer 

Loans-segmentet uppgick till 16 653 KSEK, vilket, när 
det omräknas i enlighet med vad som angivits ovan, 
ökade Resurs kreditförluster, netto hänförliga till Con-
sumer Loans-segmentet med 7 832 KSEK. Exklusive 
denna effekt på kreditförluster, netto hänförliga till yA 
Bank-förvärvet, minskade segmentets kreditförluster, 
netto med 27,4 procent till 228 828 KSEK.

Skatt på periodens resultat
Resurs skatt på periodens resultat ökade med 66 740 
KSEK, eller 44,7 procent, från 149 270 KSEK under 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 till 216 010 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015. Ökningen berod-
de främst på det en ökning i totala rörelseintäkter 
under perioden.

Koncernens resultaträkning för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2014 jämfört med 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013
Nedanstående tabell visar Resurs resultat och förändringen i procent mellan räkenskapsåren som avslutades den 
31 december 2014 och 2013.

För räkenskapsåret som   
avslutades den 31 december

(KSEK) 2014 2013 Förändring i %
(reviderat)

Ränteintäkter 1 684 048 951 734 76,9
Räntekostnader –334 992 –299 865 11,7
Provisionsintäkter 268 803 164 690 63,2
Provisionskostnader, bankrörelsen –34 602 –36 057 –4,0
Premieintäkter, netto 989 080 919 186 7,6
Försäkringsersättning, netto –408 741 –391 374 4,4
Provisionskostnader, försäkringsrörelsen –399 447 –382 508 4,4
Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 596 15 567 –57,6
Resultat från andelar i koncernföretag – – –
Övriga rörelseintäkter 195 770 272 124 –28,1
Summa rörelseintäkter 1 966 515 1 213 496 62,1
Allmänna administrationskostnader –837 307 –546 736 53,1
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar –13 820 –5 777 139,2
Övriga rörelsekostnader –147 770 –111 528 32,5
Summa kostnader före kreditförluster –998 897 –664 041 50,4

  
Resultat före kreditförluster 967 618 549 455 76,1
Kreditförluster, netto –350 699 –169 120 107,4
Rörelseresultat 616 919 380 335 62,2

  
Skatt på periodens resultat –149 270 –93 506 59,6
Periodens resultat 467 649 286 829 63,0

Ränteintäkter
Resurs ränteintäkter ökade med 732 314 KSEK, eller 
76,9 procent, från 951 734 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2013 till 1 684 048 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2014. Ökningen berodde främst på effek-
terna av 2014-förvärven och ökningen i Resurs låne-
portfölj vilken ökade med 50,4 procent från 9 258 334 
KSEK per den 31 december 2013 till 13 923 375 KSEK 

per den 31 december 2014. Ökningen påverkades 
också delvis av förvärvet av en låneportfölj av svenska 
och norska lån med ett sammanlagt nominellt belopp 
om 113 772 KSEK från La Redoute under andra halvan 
av 2014. Exklusive effekterna av 2014-förvärven ökade 
Resurs ränteintäkter och påverkades av frigjorda 
avsättningar om 38 996 KSEK av engångskaraktär 
 relaterade till ONOFF:s konkurs 2011. 
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Tabellen nedan visar Resurs ränteintäkter per segment samt den procentuella förändringen för de angivna perio-
derna.

För räkenskapsåret som 
 avslutades den 31 december

(KSEK) 2014 2013 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions 792 327 598 711 32,3
Consumer Loans 874 658 325 142 169,0
Insurance 25 535 31 548 –19,1
Koncernposter och elimineringar –8 472 –3 667 n/m
Totalt 1 684 048 951 734 76,9

Payment Solutions – Ränteintäkter hänförliga till 
Payment Solutions ökade med 193 616 KSEK, eller 
32,3 procent, från 598 711 KSEK under räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2013 till 
792 327 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014. Ökningen berodde främst 
på effekterna av 2014-förvärven. Exklusive effekterna 
av 2014-förvärven ökade segmentets ränteintäkter 
främst till följd av en ökning i segmentets låneportfölj 
på grund av ökad kreditpenetration för Bolagets retail 
finance-partners och väsentligt ökad kreditpenetration 
för ett antal av Bolagets större retail finance-partners. 
Segmentets låneportfölj växte också till följd av 
Resurs framgångsrika marknadsföringsaktiviteter 
avseende kreditkort och fortsatt utveckling av Resurs 
e-handelserbjudande. Ökningen motverkades delvis 
av en förändrad produktmix, inklusive ett ökat antal 
kortfristiga betalplaner, vilket typiskt sett leder till 
kortare återbetalningsperioder och således genererar 
mindre intäkter. Exempelvis genereras en betydande 
del av Resurs e-handelerbjudande intäkter via kort-
fristiga betalplaner.

Consumer Loans – Ränteintäkter hänförliga till Consu-
mer Loans ökade med 549 516 KSEK, eller 169,0 pro-
cent, från 325 142 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2013 till 874 658 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014. Ökningen berodde främst på effekterna av 
2014-förvärven. Exklusive effekterna av 2014- förvärven 
ökade segmentets ränteintäkter främst till följd av en 
16-procentig ökning i Resurs utestående portfölj för 
Consumer Loans, vilket primärt drevs av ökad försälj-
ning och marknadsföringsaktiviteter genom riktad 
marknadsföring och låneförmedlare samt av frigjorda 

avsättningar av engångskaraktär relaterade till 
ONOFF:s konkurs. Ökningen motverkades delvis av 
en sänkning av räntan relaterad till utestående privat-
lån och sänkta räntor erbjudna till sökande för nya pri-
vatlån. Resurs sänkte räntan på utestående privatlån 
med cirka 0,30 procent i december 2014.

Consumer Loans-segmentet genererade också 
leasing intäkter om 9 901 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014. Dessa 
leasing intäkter var exkluderade från koncernens resul-
taträkning. Consumer Loans-segmentet genererade 
inte några leasingintäkter under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2013.

Insurance – Ränteintäkter genererade genom segmen-
tet Insurance minskade med 6 013 KSEK, eller 19,1 
procent, från 31 548 KSEK för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2013 till 25 535 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014. Minskningen berodde främst på minskade 
erhållna räntor på obligationsinvesteringar som inne-
has i Resurs försäkringsverksamhets låneportfölj.

Räntekostnader
Resurs räntekostnader ökade med 35 127 KSEK, eller 
11,7 procent, från 299 865 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2013 till 334 992 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2014. Ökningen berodde främst på effek-
terna av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av 
2014-förvärven minskade Resurs räntekostnader vilket 
främst berodde på påverkan av den positiva makro-
ekonomiska miljön och lägre marknadsräntor under 
perioden.
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Tabellen nedan visar Resurs räntekostnader per segment samt den procentuella förändringen för de angivna perio-
derna.

För räkenskapsåret som   
avslutades den 31 december

(KSEK) 2014 2013 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions –219 499 –193 578 13,4
Consumer Loans –123 961 –109 587 13,1
Insurance –5 –367 n/m
Koncernposter och elimineringar 8 472 3 667 n/m
Totalt –334 992 –299 865 11,7

Payment Solutions – Räntekostnader hänförliga till 
Payment Solutions ökade med 25 921 KSEK, eller 13,4 
procent, från 193 578 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2013 till 219 499 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014. Ökningen berodde främst på effekterna av 
2014-förvärven. Exklusive effekterna av 2014-förvär-
ven ökade segmentets räntekostnader främst på 
grund av ökningar i segmentets låneportfölj.

Consumer Loans – Räntekostnader hänförliga till Con-
sumer Loans ökade med 14 374 KSEK, eller 13,1 pro-
cent, från 109 587 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2013 till 123 961 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014. Ökningen berodde främst på effekterna av 
2014-förvärven. Exklusive effekterna av 2014-förvär-
ven ökade segmentets räntekostnader främst på 
grund av en ökning i Resurs utestående portfölj för 
Consumer Loans, särskilt i Sverige som representerar 
Resurs största marknad vad gäller utestående portfölj i 
segmentet.

Insurance – Räntekostnader hänförliga till Insurance 
minskade med 362 KSEK från 367 KSEK under 

räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 till 5 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014. Minskningen berodde främst 
på skatte kostnader för premieintäkter av engångska-
raktär under 2013 på grund av ändrade bestämmelser 
i Finland.

Provisionsintäkter
Resurs provisionsintäkter ökade med 104 113 KSEK, 
eller 63,2 procent, från 164 690 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2013 till 
268 803 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014. Ökningen berodde främst på 
effekterna av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av 
2014-förvärven ökade Resurs provisionsintäkter vilket 
främst berodde på en ökning i Resurs låneportfölj och 
utveckling av nya lån under perioden. För räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2014 påverka-
des Resurs provisionsintäkter också av 24 540 KSEK i 
frigjorda avsättningar av engångskaraktär avseende 
provisioner och reservbelopp som åsidosatts av Resurs 
relaterat till för höga förmedlingsavgifter som erhållits 
enligt avtal med vissa parter.

Tabellen nedan visar Resurs provisionsintäkter per segment samt den procentuella förändringen för de angivna 
perioderna.

För räkenskapsåret som   
avslutades den 31 december

(KSEK) 2014 2013 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions 293 137 203 433 44,1
Consumer Loans 46 232 17 534 n/m
Insurance 32 –11 n/m
Koncernposter och elimineringar –70 598 –56 266 25,5
Totalt 268 803 164 690 63,2

Payment Solutions – Resurs provisionsintäkter hänför-
liga till Payment Solutions ökade med 89 704 KSEK, 
eller 44,1 procent, från 203 433 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2013 till 
293 137 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014. Ökningen berodde främst på 
effekterna av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av 
2014-förvärven ökade segmentets provisionsintäkter 
främst på grund av en ökning i segmentets låneport-
följ, vilken genererade ytterligare provisionsintäkter 

från ansökningar för Resurs retail finance- och kredit-
kortsprodukter. Ökningen motverkades delvis av en 
förändring i segmentets produktmix, vilket innefattade 
en ökning av kampanjbetalningsplaner enligt vilka 
Resurs minskade provisioner som Bolaget debiterar på 
dess betallösningar i syfte att generera mer affärer. 
Ökningen motverkades också delvis av förändringar i 
slutkundbeteende, eftersom fler kunder valde betal-
lösningsalternativ som ökade ränteintäkterna men 
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som inte genererar månatliga underhålls- och adminis-
trationsavgifter.

Consumer Loans – Resurs provisions intäkter hänförliga 
till Consumer Loans ökade med 28 698 KSEK från 
17 534 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2013 till 46 232 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014. 
Ökningen berodde främst på effekterna av 2014-för-
värven och den positiva påverkan av Dan-Aktivs högre 
uppläggningskostnader för nya lån. Exklusive effekter-
na av 2014-förvärven ökade segmentets provisions-
intäkter främst på grund av en ökning av antalet nya 
lån, vilket resulterade i ökade uppläggningsavgifter för 
nya lån. Dessutom berodde ökningen på ökade avgif-
ter genererade från höjningar av befintliga kunders lån 

och en ökning av avgifter genererade från påminnel-
seavgifter för sena betalningar och förfallna belopp.

Provisionskostnader, bankrörelsen
Resurs provisionskostnader för bankrörelsen minskade 
med 1 455 KSEK, eller 4,0 procent, från 36 057 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2013 till 34 602 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014. Minskningen 
berodde främst på minskade kostnader hänförliga till 
kreditkortsinfrastruktur och uppvägdes delvis av effek-
terna på Dan-Aktivs verksamhet avseende provisions-
kostnader för bankrörelsen inom Consumer Loans-
segmentet och en ökning av Resurs låneportfölj och 
nyutlåning, vilket ökade provisionskostnaderna till 
partners och vissa andra marknadsaktörer.

Tabellen nedan visar Resurs provisionskostnader för bankrörelsen per segment samt den procentuella förändring-
en för de angivna perioderna.

För räkenskapsåret som   
avslutades den 31 december

(KSEK) 2014 2013 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions –34 585 –36 057 –4,1
Consumer Loans –17 – n/m
Insurance – – –
Koncernposter och elimineringar – – –
Totalt –34 602 –36 057 –4,0

Payment Solutions – Resurs provisionskostnader för 
bankrörelsen hänförliga till Payment Solutions minska-
de med 1 472 KSEK, eller 4,1 procent, från 36 057 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2013 till 34 585 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014. Minskningen 
berodde främst på minskade kostnader hänförliga till 
kreditkortinfrastruktur som transaktions- och clearing-
avgifter. 

Consumer Loans – Resurs provisionskostnader för 
bankrörelsen hänförliga till Consumer Loans ökade 
med 17 KSEK till 17 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014. Ökningen berod-
de främst på effekterna av 2014-förvärven. Exklusive 
effekterna av 2014-förvärven ökade segmentets provi-
sionskostnader för bankrörelsen främst på grund av en 
ökning i segmentets låneportfölj och nyutlåning. 

Premieintäkter, netto
Resurs premieintäkter, netto ökade med 69 894 KSEK, 
eller 7,6 procent, från 919 186 KSEK under räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2013 till 
989 080 KSEK under räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014. Ökningen berodde främst på 
ökade ersättningar från Resurs personsäkerhets-, 
betal- och reseförsäkringsprodukter under 2014, och 
motverkades delvis av avyttringen av Bolagets portfölj 
och produkterbjudande av hem- och bilförsäkringar i 
januari 2014.

Försäkringsersättning, netto
Resurs försäkringsersättning, netto ökade med  
17 367 KSEK, eller 4,4 procent, från 391 374 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2013 till 408 741 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014. Ökningen berod-
de främst på ökade ersättningar från Resurs reseför-
säkringsprodukter. Samtidigt som Resurs totala försäk-
ringsersättningar ökade, upplevde Resurs en 
minskning av total skadeprocent till följd av ett skifte i 
fokus vad gäller dess nischade försäkringsprodukter 
samt avyttringen av dess portfölj av hem- och bilför-
säkringsprodukter.

Provisionskostnader, försäkringsrörelsen 
Resurs provisionskostnader relaterade till försäkrings-
rörelsen minskade med 16 939 KSEK, eller 4,4 pro-
cent, från 382 508 KSEK under räkenskaps året som 
avslutades den 31 december 2013 till 399 447 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2014. Ökningen berodde främst på ökade premie-
intäkter eftersom försäkringsersättningar relaterade till 
erbjudande och försäljning av försäkringsprodukter av 
partners, detaljhandlare och förmedlare generellt ökar 
i linje med ökningen i premier och nyförsäljning av för-
säkringsprodukter.
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Nettoresultat av finansiella transaktioner
Resurs nettoresultat av finansiella transaktioner mins-
kade med 8 971 KSEK, eller 57,6 procent, från 15 567 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2013 till 6 596 KSEK under räkenskapsåret 

som avslutades den 31 december 2014. Nettoresulta-
tet från finansiella transaktioner påverkades av effek-
terna av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av 
2014-förvärven berodde minskningen främst på nega-
tiv utveckling och volatilitet på den finansiella markna-
den. 

Tabellen nedan visar Resurs nettoresultat av finansiella transaktioner per segment samt den procentuella 
 förändringen för de angivna perioderna.

För räkenskapsåret som   
avslutades den 31 december

(KSEK) 2014 2013 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions 959 2 690 –64,3
Consumer Loans 1 312 1 554 –15,6
Insurance 4 325 11 324 –61,8
Koncernposter och elimineringar – – –
Totalt 6 596 15 567 –57,6

Payment Solutions – Resurs nettoresultat av finansiella 
transaktioner hänförliga till Payment Solutions minska-
de med 1 731 KSEK, eller 64,3 procent, från 2 690 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2013 till 959 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014. Minskningen 
berodde främst på förändringar på den finansiella 
marknaden.

Consumer Loans – Resurs nettoresultat av finansiella 
transaktioner hänförliga till Consumer Loans minskade 
med 242 KSEK, eller 15,6 procent, från 1 554 KSEK 
under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2013 till 1 312 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014. Minskningen 
berodde främst på förändringar på den finansiella 
marknaden.

Insurance – Resurs nettoresultat av finansiella 
 transaktioner hänförliga till Insurance minskade med 
6 999 KSEK, eller 61,8 procent, från 11 324 KSEK 

under räkenskapsåret som avslutades den 31 decem-
ber 2013 till 4 325 KSEK under räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2014. Minskningen 
berodde främst på förändringar på den finansiella 
marknaden. 

Övriga rörelseintäkter
Resurs övriga rörelseintäkter minskade med  
76 354 KSEK, eller 28,1 procent, från 272 124 KSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 till 195 770 KSEK för räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2014. Minskningen berodde 
främst på försäljningen av Resurs portfölj av förfallna 
lån om 147 miljoner SEK i kapitalvinster under 2013, 
vilket bokfördes som övriga rörelseintäkter. Förutom 
effekten av 147 miljoner SEK i kapitalvinster ökade 
övriga rörelseintäkter främst till följd av ökningen av 
Resurs låneportfölj och ökad nyutlåning, samt genom 
försäljningen av Resurs försäkringsportfölj inom hem- 
och bilförsäkringar. 

Tabellen nedan visar Resurs övriga rörelseintäkter per segment samt den procentuella förändringen för de angivna 
perioderna.

För räkenskapsåret som   
avslutades den 31 december

(KSEK) 2014 2013 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions 150 694 222 717 –32,3
Consumer Loans 23 516 48 789 –51,8
Insurance 32 170 618 n/m
Koncernposter och elimineringar –10 611 – n/m
Totalt 195 770 272 124 –28,1

Payment Solutions – Övriga rörelseintäkter hänförliga 
till Payment Solutions minskade med 72 023 KSEK, 
eller 32,3 procent, från 222 717 KSEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2013 till 
150 694 KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2014. Minskningen berodde främst på 
försäljningen av portföljen av förfallna lån om 147 

miljoner SEK i kapitalvinster, där cirka 108 miljoner 
SEK var hänförligt till segmentet Payment Solutions. 
Exklusive effekten av försäljningen av portföljen av för-
fallna lån om 108 miljoner SEK ökade övriga rörelsein-
täkter främst till följd av ökad utestående låneportfölj 
inom segmentet. 
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Consumer Loans – Övriga rörelseintäkter hänförliga till 
Consumer Loans minskade med 25 273 KSEK, eller 
51,8 procent, från 48 789 KSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2013 till 23 516 
KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2014. Minskningen berodde främst på för-
säljningen av portföljen av förfallna lån om 147 miljo-
ner SEK i kapitalvinster, där cirka 39 miljoner SEK var 
hänförligt till segmentet Consumer Loans. Exklusive 
effekten av 39 miljoner SEK i kapitalvinster ökade övri-
ga rörelseintäkter främst till följd av ökad utestående 
låneportfölj inom Consumer Loans. 

Insurance – Övriga rörelseintäkter hänförliga till Insu-
rance ökade med 31 552 KSEK från 618 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 till 32 170 KSEK för räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2014. Ökningen berodde 
främst på Resurs avyttring av Bolagets försäkringsport-
följ inom hem- och bilförsäkringar i januari 2014. 

Allmänna administrationskostnader
Resurs allmänna administrationskostnader ökade med 
290 571 KSEK, eller 53,1 procent, från 546 736 KSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 till 837 307 KSEK för räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2014. Denna ökning berodde 
främst på effekterna av 2014-förvärven. Exklusive 
effekterna av 2014-förvärven ökade de allmänna admi-
nistrationskostnaderna främst på grund av en ökning 
av personalkostnader, kontorskostnader och IT-kostna-
der. Exempelvis ökade de allmänna administrations-
kostnaderna för Resurs Bank främst på grund av en 
ökning av Resurs Banks personalkostnader som ett 
resultat av en växande försäljning, marknadsföring och 
IT-verksamhet där Resurs rekryterade nya medarbetare 
för att skala upp för framtida tillväxt. Ökningen berod-
de också på rådgivningskostnader i samband med 
due diligence-processer relaterade till potentiella för-
värv samt en renovering av Resurs huvudkontor i Hel-
singborg, Sverige. För Solid minskade kostnaderna 
exklusive kreditförluster med 16 674 KSEK, eller 18,1 
procent, från 92 244 KSEK för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2013 till 75 570 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014. Minskningen berodde främst på försäljning och 
avyttring av hem- och bilförsäkringsportföljen. 

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
tillgångar
Resurs av- och nedskrivningar på materiella och 
 immateriella tillgångar ökade med 8 043 KSEK från 
5 777 KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 

december 2013 till 13 820 KSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014. Denna ökning 
berodde främst på effekterna av 2014-förvärven. 
Exklusive effekterna av 2014-förvärven ökade av- och 
nedskrivningar på materiella och immateriella tillgång-
ar främst på grund av renoveringen av Resurs huvud-
kontor i Helsingborg, Sverige, till vilket Resurs anskaf-
fade en betydande mängd möbler och inventarier. 

Övriga rörelsekostnader
Resurs övriga rörelsekostnader ökade med 36 242 
KSEK, eller 32,5 procent, från 111 528 KSEK för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2013 till 
147 770 KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2014. Exklusive effekterna av 2014-för-
värven ökade övriga rörelsekostnader främst på grund 
av expansionen och marknadsföringen av Resurs pro-
dukterbjudanden. Exempelvis ökade övriga rörelse-
kostnader för Resurs Bank primärt på grund av ökat 
fokus på kundrelationer under och efter lanseringen av 
Resurs Supreme Card i Norden. Ökningen berodde 
också på lanseringen av ett nytt operational excellen
ce program för Resurs IT-avdelning, vilket inkluderade 
kostnader relaterade till IT-plattformen. Lanseringen 
skedde i syfte att förbereda Resurs för fortsatt utveck-
ling och skalbarhet i systemet. För Solid minskade 
övriga rörelsekostnader främst på grund av försälj-
ningen och avyttringen av hem- och bilförsäk-
ringsportföljen vilket delvis motverkades av en ökning 
av marknads förings kostnaderna. 

Kreditförluster, netto
Resurs kreditförluster, netto ökade med 181 579 KSEK, 
eller 107,4 procent, från 169 120 KSEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2013 till 
350 699 KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2014. Denna ökning berodde främst på 
effekterna av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av 
2014-förvärven ökade Resurs kreditförluster, netto vil-
ket främst berodde på tillväxten av låneportföljen samt 
effekterna av försäljningen av Resurs portfölj för rätts-
tvister under 2013 till ett belopp om 135 miljoner SEK, 
vilket resulterade i lägre kreditförluster under räken-
skapsåret som avslutades 31 december 2013. Ökning-
en neutraliserades delvis huvudsakligen av två fakto-
rer: (i) den frivilliga implementeringen och 
anpassningen av Resurs avsättningsmodell i enlighet 
med den modell som användes av Finaref under 2014, 
vilket resulterade i en upplösning av befintliga avsätt-
ningar och (ii) en minskning av antalet lån som gick till 
rättsliga förfaranden till följd av framgångsrika inkasso-
processer. 
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Tabellen nedan visar Resurs kreditförluster, netto per segment samt den procentuella förändringen för de angivna 
perioderna.

För räkenskapsåret som   
avslutades den 31 december

(KSEK) 2014 2013 Förändring i %
(reviderat)

Payment Solutions 171 047 123 483 38,5
Consumer Loans 179 651 45 637 n/m
Insurance – – –
Koncernposter och elimineringar – – –
Totalt 350 699 169 120 107,4

Payment Solutions – Kreditförluster netto hänförliga 
till Payment Solutions ökade med 47 564 KSEK, eller 
38,5 procent, från 123 483 KSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2013 till 171 047 
KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2014. Ökningen berodde främst på effek-
terna av 2014-förvärven. Exklusive effekterna av 
2014-förvärven ökade kreditförluster netto, hänförliga 
till Payment Solutions vilket främst berodde på effek-
terna av Förvärvet av Ellos Finans låneportfölj 2013. 
Ökningen uppvägdes delvis av en reducering av 
avsättningar till följd av implementerande och anpass-
ningen av Resurs Banks avsättningsmodell till Finarefs 
avsättningsmodell, och en reducering av antalet pri-
vatlån som blev föremål för rättsligt förfarande under 
2014 på grund av ökad effektivitet under förinkassofa-
sen. 

Consumer Loans – Kreditförluster netto hänförliga till 
Consumer Loans ökade med 134 014 KSEK från 
45 637 KSEK för räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2013 till 179 651 KSEK för räkenskapsår-
et som avslutades den 31 december 2014. Ökningen 

berodde främst på effekterna av 2014-förvärven. 
Exklusive effekterna av 2014-förvärven ökade kredit-
förluster netto, hänförliga till Consumer Loans vilket 
främst berodde på högre avsättningar till följd av ett 
ökat antal privat lån som gick till tvist under 2014, vilka 
motsvarade ökningen i segmentets utestående låne-
portfölj. Ökningen av kreditförluster netto uppvägdes 
delvis av upplösningar av avsättningar till följd av 
implementeringen och anpassningen av Resurs Banks 
avsättningsmodell till Finarefs avsättnings modell 
under 2014, förbättrade för-inkassoprocesser samt 
generella förbättringar avseende låneportföljens kre-
ditkvalitet. 

Skatt på periodens resultat
Resurs skatt på periodens resultat ökade med  
55 764 KSEK, eller 59,6 procent, från 93 506 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 till 149 270 KSEK för räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2014. Denna ökning berodde 
främst på en ökning av det totala resultatet för perio-
den.
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Finansiering, likviditet och 
kapitalresurser
Finansiering
Resurs har en diversifierad finansieringsbas som består 
av inlåning från allmänheten, eget kapital, värdepap-
perisering, MTN och banklån. Så som beskrivs nedan 
har Resurs också vissa förlagslån, vilka Bolaget inte 
bedömer eller klassificerar som en del av sin finansie-
ringsbas eller -mix. Nedanstående tabell innehåller 
viss information avseende Resurs finansiering per 
nedan angivna datum:

Per den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Inlåning från allmänheten 16 443 531 15 976 650 11 874 089
Eget kapital 5 004 170 3 264 376 2 021 822
Värdepapperisering (ABS) 1 400 000 – –
MTN 781 340 – –
Banklån 141 260 1 026 783
Totalt 23 770 301 19 242 052 13 896 694

Resurs mål är att utnyttja finansieringskällor som:

 • i allt högre grad ger en matchning av valutor och 
räntebindningsperioder mellan tillgångar och skul-
der,

 • erbjuder diversifiering vad gäller marknader, inves-
terare, instrument, löptider, valutor, motparter samt 
geografi,

 • innebär låg likviditetsrisk samt har en hög sannolik-
het för refinansiering vid förfall genom prisstabilitet, 
regelbundna emissioner samt en bred investerar-
bas, och

 • ger tillgång till relativt stora volymer för att tillgodo-
se finansieringsbehovet från en växande balansräk-
ning.

Inlåning från allmänheten
Resurs lånar upp medel från allmänheten i Sverige 
och, till följd av yA Bank-förvärvet, Norge via inlå-
ningsprodukter. Per den 31 december 2015 uppgick 
Resurs inlåning från allmänheten till totalt 16 434 mil-
joner SEK, varav Resurs Banks inlåningskonton stod för 
12 992 miljoner SEK, fördelat på cirka 52 500 konton i 
Sverige och yA Banks inlåning från allmänheten upp-
gick till 3 601 miljoner NOK fördelat på cirka 46 000 
konton i Norge.

Resurs justerar räntorna på sina inlåningsprodukter 
baserat på en analys av ett flertal faktorer som exem-
pelvis konkurrens, jämförelse mellan referensräntor, 
finansieringsbehov och mål avseende finansieringsdi-
versifiering samt förändringar i marknadsräntor. Resurs 
begränsar inte i vilken utsträckning Bolaget kan utnytt-
ja eller förlita sig på olika finansieringskällor inklusive 
inlåning från allmänheten under förutsättning att Bola-
get under alla omständigheter upprätthåller en likvidi-
tetsreserv i enlighet med gällande lagar och reglering-
ar.

Samtliga Resurs Banks inlåningsprodukter omfattas av 
den svenska statliga insättningsgarantin om upp till ett 
belopp i SEK som motsvarar 100 000 EUR. Dock över-
stiger det högsta tillåtna belopp som får sättas in på 
Resurs Banks inlåningsprodukter det som den svenska 
statliga insättningsgarantin garanterar vilket medför 
att en kunds sammanlagda inlåning hos Resurs Bank 
kan komma att överstiga maxbeloppet för insättnings-
garantin. Per den 31 december 2015 hade cirka 94 
procent av Resurs Banks svenska inlåningskonton hade 
ett inlåningssaldo understigande maxbeloppet för 
insättningsgarantin och cirka 83 procent av Resurs 
Banks sammanlagda svenska inlåningsvolym täcktes 
av den svenska statliga insättningsgarantin. Under den 
reviderade treårsperioden som presenteras i prospek-
tet har Resurs upplevt de största månatliga utflödena 
från sin inlåning från allmänheten i samband med 
sänkningar av den betalda räntan på Bolagets inlå-
ningsprodukter. Exempelvis har Resurs bland annat på 
grund av sänkningar av räntan under 2014 och 2015 
upplevt utflöden i inlåning från allmänheten om 3,9 
procent respektive 4,3 procent av den totala inlåning-
en från allmänheten i augusti 2014 respektive juli 
2015.

Samtliga yA Banks inlåningsprodukter omfattas av den 
norska statliga insättningsgarantin upp till 2 miljoner 
NOK. Dock överstiger det högsta tillåtna belopp som 
får sättas in på yA Banks inlåningsprodukter det som 
den norska statliga insättningsgarantin garanterar vil-
ket medför att en kunds sammanlagda inlåning hos yA 
Bank kan komma att överstiga maxbeloppet för den 
norska insättningsgarantin. Per den 31 december 
2015 var cirka 97 procent av yA Banks insättningskon-
ton garanterade av den norska statliga insättningsga-
rantin.
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Värdepapperisering
Resurs Banks finansieringsstrategi innefattar att emit-
tera obligationer med säkerhet i underliggande låne-
portföljer (så kallad värdepapperisering) och Resurs 
Bank avslutade sin första värdepapperiseringsemission 
den 12 juni 2015. För att möjliggöra värdepapperise-
ringsemissioner har Resurs Bank skapat en finansie-
ringsstruktur där Resurs Bank säljer lånefordringar till 
Resurs Consumer Loans 1 Limited, ett helägt irländskt 
dotterbolag som fungerar som ett s.k. företag för sär-
skilda ändamål (SPV) som används särskilt för värde-
papperiseringsemissioner Resurs Bank säljer regelbun-
det privatlån till SPV:t vilket generellt kommer 
finansiera köpen av sådana privatlån på basis av värde-
papperiseringsemissioner med säkerhet huvudsakli-
gen i låneportföljen.

Per datumet för detta prospekt har Resurs Bank 
genomfört en värdepapperiseringstransaktion. Trans-
aktionen baseras på privatlån till kunder bosatta i Sve-
rige. Värdepapperiseringen är uppdelad i två olika 
trancher där en tranche med högre rankning har priori-
terad ställning i förhållande till den lägre rankade tran-
chen. Den lägre rankade tranchen innehas av Resurs 
Bank.

Resurs Banks utestående värdepapperisering har en 
18-månaders revolverande period då tillgångsmassan 
kan fyllas på med nya privatlån. Sådana tillkommande 
privatlån måste uppfylla samma krav som de ursprung-
liga privatlånen för att få räknas in i tillgångsmassan. 
Efter utgången av den revolverande perioden amorte-
ras värdepapperiseringen.

Den revolverande perioden kan avslutas med omedel-
bar verkan vid händelse av en tidig amorteringshän-
delse. Dessa händelser inträffar bland annat om (i) 
Resurs Bank misslyckas att uppfylla sina skyldigheter, 
(ii) Resurs Bank inte lyckas behålla sitt banktillstånd, (iii) 
Resurs Bank hamnar i insolvens, (iv) om låneportföljen 
inte klarar av att uppfylla vissa test rörande dröjsmål, 
förfall och överavkastning/överskottsmarginal, (v) om 
det är otillräckliga reserver i SPV:t och (vi) en direkt 
eller indirekt ägarförändring inträffar i Resurs Bank. Se 
”Riskfaktorer–Frågor om regelefterlevnad hänförliga 
till Resurs historiska beräkning och rapportering av 
kapital täckning samt historisk uppfyllelse av tillämpliga 
 kapital täcknings krav på nivån för koncernens yttersta 
moderbolag kan medföra sanktioner från Finans
inspektionen, inklusive väsentliga sanktionsavgifter 
eller återkallelse av Resurs banktillstånd”. En ägar-
förändring kommer anses ha inträffat om, i samband 
med eller till följd av, den tilltänkta börsnoteringen 
av aktierna i Resurs, en enskild person eller juridisk 
person, som inte kontrolleras av Nordic Capital eller 
andelsägarna (de personer som är registrerade som 
styrelseleda möter i bolaget Waldir AB och deras 
respektive makar, föräldrar, syskon samt nämnda 
personers bröstarvingar), ensamt eller tillsammans 
med en närstående, direkt eller indirekt: (i) äger aktier 
i Resurs Bank som direkt eller indirekt motsvarar mer 

än 50 procent av aktierna eller rösterna i Resurs Bank, 
eller (ii) genom avtal, fullmakt eller på annat vis ensamt 
har möjlighet (eller tillsammans med ovannämnda när-
stående) att utse en majoritet av styrelseledamöterna 
i Resurs Bank eller har möjlighet att bestämma utfallet 
av väsentliga affärsbeslut i förhållande till Resurs Bank 
givet att sådant beslut inte tas av relevant person i dess 
roll som anställd eller styrelseledamot i Resurs Bank.

På varje betalningsdag kan SPV:t förutbetala den sam-
manlagda utestående balansen av värdepapperise-
ringen i sin helhet eller delvis. Om den inte redan är 
återbetald till fullo eller annullerad kommer värdepap-
periseringen att återbetalas till fullo till ett belopp som 
är lika med det utestående lånet tillsammans med 
upplupen och obetald ränta vid förfallodatumet.

MTN
Den 9 mars 2015 lanserade Resurs Bank sitt MTN-pro-
gram och emitterade 400 miljoner SEK seniora icke-
säkerställda obligationer med en rörlig ränta om tre-
månaders STIBOR plus 2,0 procent per år. 
Obligationerna löper till den 3 april 2018 och är note-
rade på Nasdaq Stockholm. De kvarstående uteståen-
de obligationerna förfaller och måste lösas in till nomi-
nellt värde tillsammans med upplupen men obetald 
ränta den 3 april 2018, såvida de inte dessförinnan 
återköpts och annullerats. MTN-programmet har för-
sett Resurs med en finansieringsmöjlighet i EUR vilken 
Resurs skulle kunna utnyttjas för att uppnå en högre 
grad av matchning av löptider mellan tillgångar och 
skulder.

De allmänna villkoren för de seniora icke-säkerställda 
obligationerna inkluderar generella uppsägningsgrun-
der (i vissa fall med beaktande av tidsfrister och andra 
förbehåll). Dessa uppsägningsgrunder inkluderar 
bland annat (i) om Resurs Bank misslyckas med att 
göra vissa betalningar, (ii) om Resurs Bank bryter mot 
sina åtaganden under de allmänna villkoren (bland 
annat misslyckanden att i alla väsentliga avseenden 
efterleva tillämpliga lagar och förordningar), (iii) om 
Resurs Bank inte lyckas behålla sitt banktillstånd och 
(iv) vissa händelser avseende andra väsentliga kon-
cernföretag, rörande bland annat lån och garantier 
(Eng. cross default). Se ”Riskfaktorer–Frågor om regel-
efterlevnad hänförliga till Resurs historiska beräkning 
och rapportering av kapitaltäckning samt historisk 
uppfyllelse av tillämpliga kapitaltäckningskrav på nivån 
för koncernens yttersta moderbolag kan medföra 
sanktioner från Finansinspektionen, inklusive väsent-
liga sanktionsavgifter eller återkallelse av Resurs bank-
tillstånd”. Om någon av ovanstående uppsägnings-
grunder inträffar kan obligationsinnehavarna förklara 
utestående belopp förfallet och påkalla omedelbar 
återbetalning.

Till följd av den tilltänkta börsnoteringen av aktierna i 
Resurs kommer en ägarförändring (change of control) 
anses ha inträffat om en enskild person eller juridisk 
person, som inte kontrolleras av Nordic Capital eller 
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andelsägarna (de personer vilka per den 13 januari 
2015 var registrerade som styrelseledamöter i bolaget 
Waldir AB och deras respektive makar, föräldrar, sys-
kon samt nämnda personers bröstarvingar), ensamt 
eller tillsammans med en närstående, direkt eller indi-
rekt: (i) äger aktier i Resurs Bank som direkt eller indi-
rekt motsvarar mer än 50 procent av aktierna eller rös-
terna i Resurs Bank, eller (ii) genom avtal, fullmakt eller 
på annat vis ensamt har möjlighet (eller tillsammans 
med ovannämnda närstående) att utse en majoritet av 
styrelseledamöterna i Resurs Bank eller har möjlighet 
att bestämma utfallet av väsentliga affärsbeslut i för-
hållande till Resurs Bank givet att sådant beslut inte 
tas av relevant person i dess roll som anställd eller sty-
relseledamot i Resurs Bank. Vid händelse av en ägar-
förändring blir Resurs Bank skyldigt att återköpa obli-
gationerna före förfallodatumet till ett pris som 
motsvarar lånebeloppet multiplicerat med en viss fak-
tor tillsammans med upplupen men obetald ränta.

Efterställda skulder / banklån
Resurs Bank, såsom låntagare, och Solid, såsom långi-
vare, ingick den 17 mars 2014 ett efterställt, icke 
säkerställt låneavtal om 200 miljoner SEK. Lånet upp-
fyller kapitalkraven som uppställs enligt CRR och kvali-
ficerar som Resurs Banks regulatoriska kapitalkrav 
(supplementärkapital). Se ”–Kapitalsituation”. Således 
har lånets fulla nominella belopp klassificerats som 
supplementärkapital av Resurs Bank. Resurs bedömer 
eller klassificerar inte detta lånebelopp som en del av 
sin finansieringsbas eller -mix. Lånet löper med en 
årlig ränta motsvarande STIBOR 90 dagar med ett till-
lägg om 300 räntepunkter. Upplupen ränta ska betalas 
årsvis i efterskott, den 30 december. Om Solid dess-
förinnan inte sagt upp avtalet till följd av att Resurs 
Bank försatts i konkurs eller trätt likvidation förfaller 
lånet, jämte upplupen men obetald ränta, till betal-
ning den 30 april 2021.

yA Banks skuldstruktur
yA Bank har historiskt genomfört två obligationsemis-
sioner (i) en senior icke säkerställd obligationsemission 
om 400 000 KNOK daterad den 24 april 2015 (det 
”Seniora lånet”), och (ii) en efterställd obligations-
emission om 40 000 KNOK daterad den 18 november 
2013 (”Förlagslånet”). Det Seniora lånet är inkluderat 
i Resurs finansieringsbas som en del av dess MTN. 

Resurs bedömer eller klassificerar dock inte Förlags-
lånet som en del av sin finansieringsbas eller -mix.

Det Seniora lånet har inget amorteringskrav och förfal-
ler till betalning den 4 maj 2017. Villkoren för det Seni-
ora lånet innefattar inte några köp- eller säljoptioner. 
Villkoren för Förlagslånet innefattar inte några sälj-
optioner men innehåller köpoptioner vilka kan utnytt-
jas för första gången den 19 november 2018 och där-
efter kvartalsvis på någon av de infallande 
räntebetalningsdagarna. Villkoren för både det Senio-
ra lånet och Förlagslånet innefattar restriktiva negativ-
åtaganden vilka inkluderar begränsningar avseende 
möjligheten för yA Bank att genomföra vissa överfö-
ringar av hela eller väsentliga delar av dess verksam-
het, eller genomföra fusioner eller fissioner eller 
någon annan omorganisation som skulle ha en väsent-
lig negativ inverkan på yA Banks förmåga att fullfölja 
sina skyldigheter under respektive avtal. yA Bank-för-
värvet innebar inte några överträdelser av dessa res-
triktiva negativåtaganden. Därut över innefattar både 
villkoren för det Seniora lånet och Förlagslånet olika 
bestämmelser avseende informationsgivning, vilka 
bland annat innefattar åtaganden om att informera 
obligationsagenten vid händelse av överföring av hela 
eller delar av verksamheten, samt att tillhandahålla 
kopior av eventuella notifieringar till borgenärer som 
utfärdats för att efterleva norsk bolagsrätt.

Likviditet
Resurs upprätthåller en likviditetsreserv för att ha till-
gång till outnyttjad likviditet i händelse av ett oregel-
bundet eller oväntat likviditetsflöde. Resurs långsiktiga 
strategi är att uppnå en hög grad av matchning av löp-
tider mellan tillgångar relaterade till utlåningen och 
skulder. Avsikten med strategin är att uppnå en diver-
sifierad finansieringsbas bestående av inlåning från all-
mänheten, eget kapital, värdepapperisering, MTN och 
banklån. Resurs likviditetsreserv består huvudsakligen 
av obligationer utgivna av stater, kommuner och 
säkerställda obligationer av mycket hög kreditkvalitet. 
Dessutom finns övrig likviditet som huvudsakligen 
består av lån till kreditinstitut (tillgodohavanden hos 
andra banker), obligationer och andra räntebärande 
värdepapper. Dessa övriga likvida tillgångar är av hög 
kreditkvalitet. För mer information om yA Bank-förvär-
vets effekt på Bolagets likviditet, se ”Proformaredovis
ning”.
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Nedanstående tabell innehåller viss information avseende Resurs likviditetsreserv per de angivna datumen 
 (konsoliderat, exklusive Solid).

Per den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Värdepapper utgivna av stat 71 471 78 007 –
Värdepapper utgivna av kommun 696 441 534 799 76 351
Utlåning till kreditinstitut 100 000 66 692 99 001
Obligationer och andra räntebärande  värdepapper 762 714 914 851 943 561
Likviditetsreserv per FFFS 2010:7-definition 1 630 626 1 594 349 1 118 913
Likvida medel hos centralbanker 50 761 – –
Belåningsbara statsväxlar m.m. – – 595 811
Lån till kreditinstitut 2 195 048 3 528 483 1 954 935
Obligationer och andra räntebärande  värdepapper 420 026 54 338 1 219 293
Summa övrig likviditetsportfölj 2 665 835 3 582 821 3 770 039
Skulder till kreditinstitut –141 260 –1 026 –783
Summa likviditet 4 155 201 5 176 144 4 888 169
Andra likviditetsskapande tillgångar
Outnyttjade krediter 535 506 500 000 1 999 217

I enlighet med CRD IV krävs en lägsta LCR om 70 pro-
cent från den 1 januari 2016. Dessutom kan CRD IV:s 
krav på NSFR om 100 procent komma att träda i kraft 

2018 eller senare. NSFR är ett mått på stabil finansie-
ring i förhållande till vägda långsiktiga tillgångar.

Nedanstående tabell innehåller information om Resurs Banks likviditetsmått per de angivna datumen. Såvida inte 
annat anges avser nedanstående tabeller Resurs Holding och Resurs Bank (exklusive Solid).

Per den 31 december
% 2015 2014

(ej reviderat)
Likviditetstäckningsgrad (LCR) (CRR-definition)1) 142 125
Stabil nettofinansiering (NSFR)2) 127 136
1) Likviditetsmått definierat av CRR som ett mått på en finansiell institutions förmåga att hantera ett stressat nettoutflöde av likviditet i 30 dagar. En LCR om 100 procent innebär att 

den finansiella institutionens likviditetsreserv är tillräcklig för att möjliggöra för institutionen att hantera ett oväntat likviditetsutflöde i 30 dagar.
2) Baserat på estimat av Bolaget. Tillgänglig stabil finansiering uttryckt som en procentandel av efterkrävd stabil nettofinansiering (båda definierade enligt CRD IV).

För viss information om löptider för Resurs finansiering 
se ”Utvald bank och statistisk information”.

Kapitalsituation 
I egenskap av tillståndspliktig bank reglerad och över-
vakad av Finansinspektionen är Resurs föremål för 
omfattande reglering avseende kapitaltäckningskrav 
inklusive Basel III-regelverket (implementerad via CRR 
och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditin-
stitut och värdepappersbolag) som implementerar 
delar av CRD IV och lagen (2014:966) om kapitalbuf-
fertar samt Finansinspektionens föreskrifter om till-
synskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). Enligt 
Basel III-regelverket (såsom implementerat i europeisk 
och svensk lagstiftning) måste Resurs bland annat ha 
tillräckliga kapitalresurser och uppfylla specificerade 
kapitalkvoter vid varje given tidpunkt. Detta krav inne-
bär att Resurs måste avsätta tillräckligt med kapital för 
oväntade förluster till följd av sina investeringar. Kapi-
talkrav enligt Pelare I i Basel III-regelverket (innefattar 
krav på lägsta regulatoriska kapital för att hantera kre-
ditrisk, marknadsrisk och operativ risk) fastställs genom 
standardiserade beräkningar som framgår av de rele-
vanta reglerna. Resurs utvärderar också huruvida 

dessa standardiserade beräkningar återspeglar de fak-
tiska risker som Resurs exponeras för. Om så inte är 
fallet reserveras ytterligare kapital enligt de så kallade 
Pelare II-riskerna i Basel III-regelverket (innefattande 
krav på att identifiera risker som inte fångas upp 
genom Pelare I, vilket i Resurs fall inbegriper strategisk 
risk och koncentrationsrisk). Utöver krav på kapitalbas 
måste Resurs ha kapitalbuffertar där endast CET1 
beaktas. Kapitalbuffertarna kan variera beroende på 
när, hur och av vem de ska tillämpas. Resurs måste ha 
en kapitalkonserveringsbuffert som är en permanent 
buffert som krävs av samtliga reglerade kreditinstitu-
tioner. 

Som del i kraven enligt Pelare II genomför Resurs 
löpande en kapital- och likviditetsutvärderingsprocess 
(”IKU/ILU”) som dokumenteras formellt minst en gång 
varje år. Processen har till syfte att utvärdera Resurs 
kapitaltäckningssituation i förhållande till affärsplanen, 
inklusive nivåer för regulatoriskt kapital vid olika stress-
cenarier under de kommande tre åren. Per den 31 
december 2015 upprätthåller Resurs även en kapital-
planeringsbuffert om 0,2 procent. För ytterligare infor-
mation om IKU/ILU och hur Resurs övervakar dess 
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kapitalbehov se ”Riskhantering–Kapitalutvärderings
process”. Se även ”Riskfaktorer–Resurs måste uppfylla 
specificerade kapital och likviditetskvoter och ha till
gång till tillräckligt kapital, och exponeras därmed för 

risken för förändringar i gällande lagar och regler om 
kapitaltäckning och likviditet, eller implementeringen 
av nya lagar och regler”.

Nedanstående tabell innehåller viss information avseende Resurs kapitalbas per de angivna datumen:
Per den 31 december

Kärnprimärkapital
(KSEK) 20151) 20141) 20132)

(reviderat)
Eget kapital (exklusive nettoresultat för perioden) 3 917 271 2 409 448 986 702
Nettoresultat för perioden 571 062 390 507 188 254
78 % av obeskattade reserver – – 322 061
Totalt 4 488 333 2 799 955 1 497 017
Avdrag från kapitalbasen:
– Beräknad utdelning – –28 171 –
– Aktier i dotterbolag – –1 100 –
– Immateriella tillgångar –1 744 585 –667 317 –
– Uppskjuten skattefordran –8 484 –34 476 –12 809
– Ytterligare värdejusteringar –2 114 –1 617 –
– Kassaflödessäkring, netto efter skatt – – –
Summa CET1 2 733 150 2 067 274 1 484 208

Supplementärkapital
Förlagslån med förutbestämd löptid 238 224 200 000 –
Summa supplementärkapital 238 224 200 000 0
 
Total kapitalbas 2 971 374 2 267 274 1 484 208
1)  Konsoliderad situation (Resurs Holding och Resurs Bank samt dess dotterbolag, exklusive MetaTech AS). 
2)  Endast Resurs Bank.

För mer information om yA Bank-förvärvets effekt på 
Bolagets kapitalsituation, se ”Proformaredovisning”. 

Enligt tillämpligt regelverk måste Resurs uppfylla föl-
jande kapitalkrav per dagen för detta prospekt: 

 • lägsta kärnprimärkapitalrelation om 4,5 procent 
plus kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent 
plus en kontracyklisk kapitalbuffert om 1 procent 
(endast i Norge och Sverige),

 • lägsta primärkapitalrelation om 6,0 procent plus 
kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent plus 
kontracyklisk kapitalbuffert om 1 procent (endast i 
Norge och Sverige), och

 • lägsta totalkapitalrelation på 8,0 procent plus kapi-
talkonserveringsbuffert på 2,5 procent plus kontra-
cyklisk kapitalbuffert om 1 procent (endast i Norge 
och Sverige).

Enligt de krav som gäller per dagen för detta prospekt 
introducerades en kontracyklisk kapitalbuffert om 1,0 
procent, avseende exponering i Sverige den 13 sep-
tember 2015. Denna förväntas öka till 1,5 procent den 
27 juni 2016. I tillägg introducerades den 30 juni 2015 
en kontracyklisk kapitalbuffert om 1,0 procent, av-
seende exponering i Norge. Den kontracykliska kapi-
talbufferten kommer att vara specifik för det land där 
de riskvägda beloppen finns och kommer variera över 
tid. 
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Nedanstående tabell innehåller information om Resurs kapitaltäckningsgrad och bruttosoliditet per de angivna 
datumen:

Per den 31 december
(% om inget annat anges) 20151) 20141) 20132)

Kapitalkvoter3) (reviderat)
Kärnprimärkapitalrelation4) 13,1 13,4 15,3
Totalkapitalrelation (TCR)5) 14,2 14,7 15,3
Totala CET1-krav inklusive buffertkrav 7,8 7,0 –
- Varav kapitalkonserveringsbuffert 2,5 2,5 –
- Varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert 0,8 – –
CET1 tillgängligt att användas som buffert 6,2 6,7 –
Bruttosoliditet
Exponeringsmått för beräkning av bruttosoliditet (KSEK) 25 271 21 488 –
Bruttosoliditet6) 10,8 9,6 –
1) Konsoliderad situation (Resurs Holding och Resurs Bank samt dess dotterbolag, exklusive MetaTech AS).
2) Enbart Resurs Bank.
3) Rapporterade per den 31 december 2014 och 2015 i enlighet med Basel III-regelverket. Jämförbara siffror per den 31 december 2013 har upprättats i enlighet med tidigare krav 

(Basel II). 
4) Kärnprimärkapitalrelation uttryckt som en procentandel av riskexponeringsbelopp. När de fristående resultaten för Finaref och Dan-Aktiv aggregeras per den 31 december 2014: 

13,8 procent. 
5) Totalkapitalrelation uttryckt som en procentandel av riskexponeringsbelopp.
6) Primärkapital uttryckt som en procentandel av totala tillgångar inklusive arrangemang utanför balansräkning med omvandlingsfaktorer i enlighet med Basel III-regelverket, januari 

2014.

I syfte att mäta riskexponering och kapitalkvoter viktas Resurs tillgångar enligt hänförliga risker. Nedanstående 
tabell innehåller en analys av Resurs riskvägda belopp per de angivna datumen.

Per den 31 december

(KSEK) 20151) 20141) 20132)

Kreditrisk (reviderat)
Exponering mot stater, centralbanker,  myndig heter eller offentlig sektor – – –
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker och internationella 
organisationer – – –
Exponering mot institutioner 79 143 3 834 1 925
Exponering mot företag 268 657 506 685 528 238
Exponering mot hushåll 12 576 412 9 537 627 6 457 300
Exponering mot säkerhet i fastighetslån – – –
Exponering mot förfallna lån 1 236 739 791 531 212 163
Exponering med särskilt hög risk – – –
Exponering i form av säkerställda obligationer 76 149 91 318 96 325
Poster relaterade till värdepapperisering (ABS) – – –
Exponering mot institutioner och företag med kortfristiga kreditbetyg 376 030 726 955 518 150
Exponering i form av aktier eller fondandelar 92 664 – –
Aktieexponering 91 445 79 000 –
Övriga poster 304 720 202 391 125 825
Total kreditrisk 15 101 959 11 939 341 7 939 926

Marknadsrisk
Valutakursrisk 1 447 452 – –
Avvecklingsrisk – – –
Råvarurisk – – –
Positionsrisk i trading-portföljen – – –
Total marknadsrisk 1 447 452 0 0

Kreditvärderingsjusteringsrisk 10 850 385 –

Operationell risk
Total operationell risk 4 375 273 3 137 559 1 768 150

Totalt 20 935 534 15 077 285 9 708 076
1) Konsoliderad situation (Resurs Holding och Resurs Bank samt dess dotterbolag, exklusive MetaTech AS).
2) Endast Resurs Bank.
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Nedanstående tabell innehåller en uppdelning av Resurs kapitalkrav avseende risker per de angivna datumen.
Per den 31 december

(KSEK) 20151) 20141) 20132)

Kreditrisk (reviderat)
Exponering mot stater, centralbanker,  myndigheter eller offentlig sektor – – –
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker och internationella 
organisationer – – –
Exponering mot institutioner 6 331 307 154
Exponering mot företag 21 493 40 535 42 259
Exponering mot hushåll 1 006 113 763 010 516 584
Exponering mot säkerhet i fastighetslån – – –
Exponering mot förfallna lån 98 939 63 323 16 973
Exponering med särskilt hög risk – – –
Exponering i form av säkerställda obligationer 6 092 7 305 7 706
Poster relaterade till värdepapperisering (ABS) – – –
Exponering mot institutioner och företag med kortfristiga kreditbetyg 30 082 58 156 41 452
Exponering i form av aktier eller fondandelar 7 413 – –
Aktieexponering 7 316 6 320 –
Övriga poster 24 378 16 191 10 066
Total kreditrisk 1 208 157 955 147 635 194

Marknadsrisk
Valutakursrisk 115 796 – –
Avvecklingsrisk – – –
Råvarurisk – – –
Positionsrisk i tradingboken – – –
Total marknadsrisk 115 796 0 0

Kreditvärderingsjusteringsrisk 868 31 –

Operationell risk
Total operationell risk 350 022 251 005 141 452

Totalt 1 674 843 1 206 183 776 646
1) Konsoliderad situation (Resurs Holding och Resurs Bank samt dess dotterbolag, exklusive MetaTech AS).
2) Endast Resurs Bank.

Enligt det nya Solvens II-direktivet måste Solid efterle-
va nya och ändrade regulatoriska krav, inklusive ytterli-
gare regulatorisk rapportering och krav på offentliggö-
rande samt säkerställa att Bolaget har tillgångar som 
minst uppgår till solvenskapitalkravet och som aldrig 

är mindre än minimumkapitalkravet. För ytterligare 
information om Solvens II-direktivet och Solids förbe-
redelser inför den nya regleringen, se ”Regulatorisk 
översikt–Regler avseende försäkringsrörelse–Solvens
regler”.

Kassaflöde
Nedanstående tabell innehåller information om de huvudsakliga beståndsdelarna av Resurs kassaflöde för räken-
skapsåren som avslutades den 31 december 2013, 2014 och 2015.

För räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december

(KSEK) 2015 2014 2013
(reviderat)

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 990 418 2 088 452 3 161 775
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 326 476 –1 403 300 –1 678 916
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 049 081 718 002 –
Periodens kassaflöde –1 267 813 1 403 154 1 482 859
Likvida medel vid periodens slut 2 402 046 3 695 094 2 284 180
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Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Resurs kassaflöde från den löpande verksamheten 
minskade med 5 078 870 KSEK från 2 088 452 KSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 jämfört med –2 990 418 KSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2015. Minskningen 
var främst ett resultat av en nedgång i Resurs Banks 
inlåning.

Resurs kassaflöde från den löpande verksamheten 
minskade med 1 073 323 KSEK från 3 161 775 KSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 jämfört med 2 088 452 KSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014. Minskningen 
berodde främst på en ökad avyttring av Resurs inves-
teringstillgångar från 3 468 876 KSEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2013 till 
6 378 469 KSEK för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014 samt till följd av att Resurs 
ökade sin likviditetsreserv under 2013, primärt genom 
inlåning från allmänheten. Under 2013 utnyttjade 
Resurs denna inlåning från allmänheten för att finan-
siera sin utlåningsverksamhet.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Resurs kassautflöde från investeringsverksamheten 
minskade med 76 824 KSEK från 1 403 300 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 jämfört med 1 326 476 KSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2015. Minskningen 
var främst ett resultat av 2014-förvärven.

Resurs kassautflöde från investeringsverksamheten 
minskade med 275 616 KSEK från 1 678 916 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 jämfört med 1 403 300 KSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014. Minskningen 
var främst ett resultat av en minskning i förvärv av fak-
turor på kundfordringar under perioden från 1 664 772 
KSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2013 till 91 584 KSEK under räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2014 och uppväg-
des delvis av förvärv av dotterbolag och verksamheter, 
från 3 507 KSEK för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2013 till 1 301 012 KSEK för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2014.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Resurs kassaflöde från finansieringsverksamheten 
ökade med 2 331 079 KSEK från 718 002 KSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2014 jämfört med 3 049 081 KSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2015. Ökningen var 
ett resultat av slutförande av MTN-emissioner samt 
värdepapperiseringsplattform och -emissioner.

Resurs kassaflöde från finansieringsverksamheten 
ökade med 718 002 KSEK från 0 SEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2013 jämfört 
med 718 002 KSEK för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014. Ökningen var ett resultat av 
nyemissioner som genomfördes med anledning av 
2014-förvärven.

Rörelsekapital
Resurs anser att rörelsekapitalet, tillgängligt för Resurs 
per datumet för detta prospekt, är tillräckligt för att 
tillgodose behoven under den kommande tolvmåna-
dersperioden.

Arrangemang utanför balansräkningen
Vissa av Resurs produkter innebär risker utanför 
balansräkningen, främst hänförligt till krediter som 
Resurs har beviljat kunder inom ramen för den norma-
la verksamheten. Dessa produkter vilka huvudsakligen 
består av retail finance- och kreditkortsprodukter, inne-
bär åtaganden att utöka krediter och medför, i varie-
rande utsträckning, inslag av både kredit- och ränteris-
ker överstigande vad som balanserats i Resurs 
konsoliderade räkenskaper.

Resurs konsoliderade maximala exponering mot kre-
ditförluster utgörs av det totala kreditbelopp som 
Resurs enligt avtal har beviljat till en kund. Detta kan 
överstiga det kreditbelopp som utnyttjas av kunderna 
(och som således bokförs i Resurs konsoliderade 
räkenskaper) enligt dessa åtaganden. Vid kreditansö-
kan i butik från en kund om 5 000 SEK för att köpa en 
mobiltelefon för 3 500 SEK, och i enlighet med Resurs 
besluts- och riskhanteringspolicies och riktlinjer, kan 
Resurs godkänna kundens ansökan om retail finance-
finansiering (dvs. ett kreditlån) om upp till ett avtalat 
belopp om 5 000 SEK vilket motsvarar Resurs totala 
åtagande och den maximala exponeringen för kredit-
förluster hänförliga till den specifika kunden. Om den 
specifika kunden endast använda retail finance-finan-
sieringen för att köpa en mobiltelefon för 3 000 SEK 
har Resurs ett åtagande om ytterligare 2 000 SEK i kre-
dit vilket kvarstår som ej utnyttjat. I den utsträckning 
den utnyttjade krediten om 3 000 SEK inte betalas av 
kunden och blir en del av Resurs låneportfölj kommer 
detta belopp att upptas i Resurs konsoliderade räken-
skaper. Den totala avtalade krediten är fortsatt 5 000 
SEK och den outnyttjade krediten om 2 000 SEK kom-
mer inte att upptas i Resurs konsoliderade räkenska-
per. I den utsträckning det utnyttjade kreditbeloppet 
om 3 000 SEK betalas av kunden och den kunden inte 
genomför några ytterligare inköp med detta kreditlån 
kvarstår Resurs avtalade kreditbelopp som 5 000 SEK 
och hela det beviljade, ej utnyttjade kreditbeloppet 
om 5 000 SEK kommer inte att upptas i Resurs konsoli-
derade räkenskaper.

Tabellen nedan anger total exponering av beviljade 
åtaganden för Resurs enligt kontraktuella arrange-
mang för de indikerade perioderna.

Per den 31 december
(KSEK) 2015 2014 2013

(reviderat)
Beviljade ej 
utnyttjade 
 krediter 23 981 937 21 063 077 20 267 632
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Ett åtagande att förlänga en kredit innebär ett avtal 
om utlåning till en kund, så länge som villkoren enligt 
avtalet efterlevs. Dessa åtaganden löper utan säkerhet 
och kan, med vissa undantag, utnyttjas av kunder upp 
till det belopp till vilket Resurs har förbundit sig. Enligt 
Resurs besluts- och riskhanteringspolicies och -rikt-
linjer granskas och godkänns alternativt avslås kredit-
ansökningar snarare på grundval av det totala belop-
pets storlek än förmodat användande av kunden. De 
totala beloppen representerar inte nödvändigtvis 
framtida likviditetskrav eftersom åtagandena kan upp-
höra eller sägas upp utan att ha använts full ut eller 
utnyttjats av kunder. Med vissa undantag är samtliga 
beviljade ej utnyttjade krediter uppsägningsbara med 
omedelbar verkan i den utsträckning detta tillåts enligt 
konsumentkreditlagen (2010:1846). Dessutom överva-
kar och hanterar Resurs sina totala åtaganden och ej 
utnyttjade exponering. Exempelvis övervakar Resurs 
kreditprestandan för sina befintliga kunder regelbun-
det och, vad gäller dess retail finance-produkter, mins-
kar Bolaget de beviljade beloppen för ett individuellt 
kreditlån i de fall ett kreditlån inte har använts av kun-
den under en längre period.

Resurs Treasuryavdelning övervakar Bolagets kredit-
användningsnivåer och beräknar Resurs framtida likvi-
ditets- och finansieringsbehov. Treasuryavdelningen 

genomför regelbundna likviditetsstresstest och beak-
tar outnyttjade kreditbelopp i dessa test. Se ”Riskfak
torer–Resurs exponeras för likviditets och finansie
ringsrisker” och ”Historisk finansiell 
information–Resurs Holding AB–Noter–Not 41 Ställda 
säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden”.

Resurs är inte part i några ytterligare arrangemang 
utanför balansräkningen som har eller skäligen kan för-
väntas ha någon nuvarande eller framtida väsentlig 
effekt på Bolagets finansiella ställning, förändring i 
finansiell ställning, intäkter eller kostnader, resultat, 
 likviditet, kapitalsituation, investeringar eller kapitalre-
surser.

Investeringar
Resurs investeringar består i huvudsak av investeringar 
i IT-system och inventarier. Resurs investeringar under 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2013, 2014 och 2015 uppgick till 11 429 KSEK, 22 598 
KSEK respektive 50 146 KSEK. Resurs har per dagens 
datum inga planerade och beslutade investeringar. 

Väsentliga redovisningsprinciper
Se ”Historisk finansiell information–Resurs Holding 
AB–Noter–Not 2 Redovisningsprinciper”.
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Följande bank och statistiska uppgifter per de tidpunkter och under de angivna perioderna har hämtats från den 
reviderade koncernredovisningen och Resurs regelbudet uppdaterade redovisningssystem och kundhanterings
system. Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” 
och den reviderade koncernredovisningen införlivad på annan plats i detta prospekt.

Genomsnittliga saldon och räntor
Nedanstående tabell visar Resurs genomsnittliga rän-
tebärande tillgångar och skulder i linje med erhållen 
eller betalad ränta och den genomsnittliga räntan på 
en sådan tillgång eller skuld under de angivna 

perioderna. För räkenskapsåren som avslutades den 
31 december 2014 och 2015 har den genomsnittliga 
utlåningsbalansen justerats för att ge en mer rättvisan-
de bild av verksamhetens genomsnittliga räntesatser 
med anledning av Förvärven.

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2015 2014 2013

MSEK
Tillgångar

Genom-
snittlig 
balans Ränta

Genom-
snittlig  

räntesats %

Genom-
snittlig 
balans Ränta

Genom-
snittlig  

räntesats %

Genom-
snittlig 
balans Ränta

Genom-
snittlig  

räntesats %

Payment Solutions 7 425 866 11,7 6 926 792 11,4 5 359 599 11,2
Consumer Loans 7 474 1 114 14,9 5 523 875 15,8 2 734 325 11,9
Kassa/Likviditet 5 122 15 0,3 5 102 17 0,3 3 886 28 0,7
Summa räntebärande tillgångar 20 021 1 995 10,0 17 551 1 684 9,6 11 978 952 7,9
Icke räntebärande tillgångar 1 842 1 033 781
Summa genomsnittliga 
 tillgångar 21 862 18 584 12 759
Skulder
Inlåning från allmänheten 15 149 183 1,2 13 926 327 2,3 9 044 282 3,1
Kassa/Finansiering 1 037 30 2,9 1 8 - 7 18 -
Summa räntebärande skulder 16 185 213 1,3 13 927 335 2,4 9 051 300 3,3
Icke räntebärande skulder 1 716 1 844 1 968
Eget kapital 4 134 2 643 1 879
Summa genomsnittligt eget 
kapital och skulder 22 035 18 414 12 897
Ränteintäkter netto 1 782 1 349 652
Nettoavkastning på ränte-
bärande tillgångar1)  12,0 10,8 8,1
Genomsnittlig utlåning/ 
inlåningskvot2) 98,4 89,4 89,5
1)  Räntenettointäkter uttryckt som en procentandel av genomsnittliga lån. Genomsnittliga lån representerar summan av genomsnittlig balans för Payment Solutions och Consumer 

Loans.
2)  Genomsnittliga lån uttryckt som en procentandel av inlåning från allmänheten. Genomsnittliga lån representerar summan av genomsnittlig balans för Payment Solutions och 

 Consumer Loans.

Analys av förändringar i ränteintäkter 
och räntekostnader
Nedanstående tabell innehåller en analys av föränd-
ringar i Resurs räntenetto hänförligt till förändringar i 
genomsnittlig volym av räntebärande tillgångar och 
räntebärande skulder och förändringar i deras respek-
tive räntesatser för perioderna som anges nedan. För-
ändringar i räntenettot till följd av förändringar i volym 

har beräknats genom att multiplicera volymföränd-
ringen under perioden med den genomsnittliga ränte-
satsen för föregående period. Förändringar i ränte-
netto till följd av förändringar i räntesatsen har 
beräknats genom att multiplicera förändringen av den 
genomsnittliga räntesatsen med den genomsnittliga 
volymen under föregående period. Förändringar har 
uppdelats och angivits nedan per genomsnittlig volym 
och ränta. 

Utvald bank- och 
statistisk information



 159

Utvald bank- och statistisk information

För räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015 jmf. 2014

För räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2014 jmf. 2013

Ökning / (minskning)  
på grund av förändring

Ökning / (minskning)  
på grund av förändring

MSEK

Genom-
snittlig 
volym

Genom-
snittlig 

 räntesats
Netto-

förändring

Genom-
snittlig 
volym

Genom-
snittlig 

 räntesats
Netto-

förändring
Tillgångar
Payment Solutions 57 17 74 175 18 193
Consumer Loans 309 –70 239 331 219 550
Kassa/Likviditet 0 –2 –2 9 –20 –11
Summa ränteintäkter från ränte-
bärande tillgångar 366 –55 311 516 216 732
Intäkter från övriga icke räntebärande 
 tillgångar 0 0  0 0 0 0
Summa ränteintäkter 366 –55 311 516 216 732

Skulder
Inlåning från allmänheten 29 –173 –144 152 –107 45
Kassa/finansiering 22 n/a  22 –10 n/a –10
Summa räntekostnader från ränte-
bärande skulder 51 –173 –122 142 –107 35
Icke räntebärande skulder 0 0 0 0 0 0
Totala räntekostnader –122  35

Investeringsportfölj
I nedanstående tabell visas information om Resurs investeringsportfölj per de angivna datumen.

Bokfört värde
Per den 31 december

MSEK 2015 2014 2013
Statsobligationer 126 119 –
Svenska kommuner 816 670 810
Norska kommuner 15 17 –
Svenska säkerställda obligationer 762 914 913
Danska säkerställda obligationer 0 – 50
Andra obligationer och certifikat 185 295 1 576
Fonder (penningmarknad och obligationer) 463 41 38
Strukturerade produkter 67 50 101
Aktier och andelar 33 12 28
Andra värdepapper 25 26 121
Totalt 2 492 2 144 3 637
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Per den 31 december, 2015

MSEK
Förfaller 

inom 1 år 1 till 5 år 5 till 10 år Över 10 år Utan löptid
Statsobligationer 22 104 – – –
Svenska kommuner 92 675 49 – –
Norska kommuner 15 – – – –
Svenska säkerställda obligationer 400 362 – – –
Danska säkerställda obligationer – – – – –
Andra obligationer och certifikat 18 154 13 – –
Fonder (penningmarknad och obligationer) – – – – 463
Strukturerade produkter 50 17 – – –
Aktier och andelar – – – – 33
Andra värdepapper 22 3 – – –
Totalt 618 1 316 62 – 496

Låneportfölj
I nedanstående tabeller visas en uppdelning av Resurs nettolåneportfölj per angivna datum.

Per den 31 december
MSEK 2015 2014 2013
Sverige 8 960 8 286 7 199
Danmark 2 063 2 070 553
Finland 1 997 2 001 729
Norge 5 178 1 567 777
Totalt (netto) 18 198 13 923 9 258 

  
Payment Solutions 8 159 7 739 6 412
Consumer Loans 11 379 7 303 3 091
Kassa/försäkring 0 0 121
Totalt 19 538 15 042 9 624
Totala avsättningar/ersättningar –1 340 –1 119 –366
Totala lån, netto 18 198 13 923 9 258

Löptidsanalys
I nedanstående tabell visas de planerade förfallotidpunkterna för Resurs låneportfölj per den 31 december 2015.

Per den 31 december 2015

MSEK Inom 1 år 1 till 5 år 5–10 år Över 10 år
Justering till 

verkligt värde
Totalt på balans-

räkningen
Inrikes
Lån till kreditinstitut 2 314 506 36 779 – – – 2 351 285
Lån till allmänheten 18 198 175 – – – – 18 198 175
Totalt 20 512 681 36 779 – – – 20 549 460
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Osäkra fordringar
I enlighet med IFRS bedömer Resurs att ett lån eller portfölj av lån är förfallet om det kan fastställas objektiva bevis 
härför, baserat på identifierade inträffade förlusthändelser eller genom indikationer genom observerbara data att 
dessa händelser har påverkat en kunds framtida kassaflöden och att full återbetalning är osannolik. Nedanstående 
tabeller visar viss information avseende omfattning av Resurs förfallna lån.

Osäkra fordringar, brutto Per den 31 december
MSEK 2015 2014 2013
Sverige 1 074 884 565
Norge 534 228 88
Finland 454 378 43
Danmark 419 499 49
Totalt 2 482 1 989 746

Osäkra fordringar, netto Per den 31 december
MSEK 2015 2014 2013
Sverige 477 419 285
Norge 261 89 45
Finland 263 213 27
Danmark 158 149 23
Totalt 1 159 870 379

Analys av avsättningar för kreditförluster
Nedanstående tabell innehåller viss information om Resurs avsättningar för kreditförluster per angivna datumen.

 Per den 31 december
MSEK 2015 2014 2013
Balans vid periodens början –1 118 –366 –693
Förändringar i avsättning för befarade kredit förluster –85 –214 327
Förvärv av dotterbolag och andra finansiella  tillgångar –120 –538 –
Balans vid periodens slut –1 323 –1 118 –366

Total utlåning till allmänheten, hushåll Per den 31 december 2015
Fördelning av avsätt-
ningar för förfallna lån

MSEK Sverige Danmark Finland Norge Totalt (MSEK)
Ej förfallna 8 170 1 907 1 746 4 488 16 311
Förfallna: 
Förfallna mindre än 60 dagar 131 38 54 459 682 –6
Förfallna 60–90 dagar 73 24 24 80 201 –57
Förfallna mer än 90 dagar 840 355 364 425 1 984 –1 098
Summa förfallna 1 044 417 442 964 2 867
Summa utlåning till allmänheten, hushåll 
– brutto 9 214 2 324 2 188 5 452 19 178
Avsättningar –554 –261 –191 –273 –1 280
Summa utlåning till allmänheten, hushåll 
– netto 8 660 2 063 1 997 5 179 17 898
Summa utlåning till allmänheten, företag
Summa utlåning till allmänheten, företag 
– brutto 343 – – – 343
Avsättningar –43 – – – –43 –43
Summa utlåning till allmänheten, företag 
– netto 300 – – – 300
Summa utlåning till allmänheten – netto 8 960 2 063 1 997 5 179 18 198 –1 203
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Total utlåning till allmänheten, hushåll Per den 31 december 2014
Fördelning av avsätt-
ningar för förfallna lån

MSEK Sverige Danmark Finland Norge Totalt (MSEK)
Ej förfallna 7 500 1 876 1 734 1 429 12 710
Förfallna: 
Förfallna mindre än 60 dagar 139 45 54 48 286 –7
Förfallna 60–90 dagar 68 87 26 31 212 –40
Förfallna mer än 90 dagar 693 412 352 197 1 483 –923
Summa förfallna 899 543 432 277 1 980
Summa utlåning till allmänheten, hushåll 
– brutto 8 399 2 420 2 165 1 706 14 690
Avsättningar –420 –350 –164 –139 –1 073
Summa utlåning till allmänheten, hushåll 
– netto 7 979 2 070 2 001 1 567 13 617
Summa utlåning till allmänheten, företag
Summa utlåning till allmänheten, företag 
– brutto 352 – – – 352
Avsättningar –45 – – – –45 –45
Summa utlåning till allmänheten, företag 
– netto 306 – – – 306
Summa utlåning till allmänheten – netto 8 285 2 070 2 001 1 567 13 923 –1 015

Total utlåning till allmänheten, hushåll Per den 31 december 2013
Fördelning av avsätt-
ningar för förfallna lån

MSEK Sverige Danmark Finland Norge Totalt (MSEK)
Ej förfallna 6 449 511 674 696 8 330
Förfallna: 
Förfallna mindre än 60 dagar 122 19 28 37 206
Förfallna 60–90 dagar 42 8 18 16 84 –18
Förfallna mer än 90 dagar 379 40 25 73 517 –298
Summa förfallna 542 68 71 125 807
Summa utlåning till allmänheten, hushåll – brutto 6 991 579 746 821 9 137
Avsättningar –231 –26 –17 –44 –317
Summa utlåning till allmänheten, hushåll – netto 6 760 553 729 777 8 820
Summa utlåning till allmänheten, företag
Summa utlåning till allmänheten, företag – brutto 488 – – – 488
Avsättningar –50 – – – –50 –50
Summa utlåning till allmänheten, företag – netto 438 – – – 438
Summa utlåning till allmänheten – netto 7 1991) 553 729 777 9 258 –366
1). Inkluderar 120 980 miljoner SEK relaterade till utlåning genomförd av Solid under perioden.
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Skuldsättning
I nedanstående tabell finns information om Resurs kort- och långfristiga finansiella skulder per angivna datum.

Per den 31 december
2015 2014 2013

MSEK

Löptid/ 
frivilligt  

inlösen datum Belopp

Genomsnittlig 
ränte- 

 sats (%)

Löptid/ 
frivilligt  

inlösen datum Belopp

Genom-
snittlig 
ränte- 

sats (%)

Löptid/ 
frivilligt  

inlösen datum Belopp

Genom-
snittlig 
ränte- 

sats (%)

Skulder till kreditinstitut 01/01/2016 129 Stibor O/N 30/06/2015 1 Ibor + 
1,5

12/11/2014 1 Ibor + 
2,0

Skulder till kreditinstitut 30/06/2016 12 Ibor + 1,5
Inlåning – rörlig ränta i 
Norge

01/01/2016 3 4412) 1,78 01/01/2015 14 422 1,48 01/01/2014 10 857 2,5

Inlåning – rörlig ränta 01/01/2016 10 658 0,62 31/01/2015 468 2,50 31/01/2014  206 3,6
Inlåning – fast ränta 31/01/2016 332 2,75 01/04/2015 282 3,05 30/06/2014  66 3,9
Inlåning – fast ränta 01/08/2016 313 0,9 01/08/2015 478 3,00 01/04/2015  278 3,1
Inlåning – fast ränta 10/02/2017 997 1,2 31/01/2016 326 2,75 01/08/2015  467 3,0
Inlåning – fast ränta 01/08/2017 692 1,2
Räntebärande 
 värdepapper (MTN)

03/04/2018 400 Stibor 3M+2 
%

Räntebärande 
 värdepapper (MTN)

04/05/2017 3823) Nibor 3M+1 
%

Värdepapperisering 
(ABS)1)

Amortering 
inleds 

21/12/2016

1 400 Euribor 3M+ 
1,35%

Förlagslån 20/11/2023 384) Nibor 3M+ 
3,75%

Outnyttjad kreditfacilitet 
Danske Bank

30/06/2016 535 Ibor + 1,5 30/06/2015 500 Ibor + 
1,5

12/11/2014 1 999 Ibor + 
2,0

Summa långfristiga 
 skulder

 
18 794  15 978 11 875

Övriga skulder 1 767 1 772 1 915
Summa kortfristiga 
 skulder 1 767 1 772 1 915
Summa skulder  20 561  17 750 13 790
Summa skulder, avsätt-
ningar och eget kapital 25 565 21 014 15 812
1) Revolverande period avslutas den 21 december 2016 när amortering inleds för värdepapperisering (ABS).
2) 3 601 miljoner NOK beräknat med växelkursen 1 NOK = 0,9556 SEK.
3) 400 miljoner NOK beräknat med växelkursen 1 NOK = 0,9556 SEK.
4) 40 miljoner NOK beräknat med växelkursen 1 NOK = 0,9556 SEK.
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Inlåning från allmänheten
I tabellen nedan visas viss information avseende Resurs inlåning från allmänheten per de angivna datumen. Total 
volym/genomsnitt under innevarande period (YTD) har beräknats genom att använda den genomsnittliga inlå-
ningsvolymen per månad.

Per den 31 december
MSEK 2015 2014 2013
Kostnadsförda räntor till kunden/YTD 183 327 282
Total volym/YTD genomsnitt 16 416 14 711 10 641

Löptid av inlåning från allmänheten
I tabellen nedan visas viss information avseende löptiden av Resurs inlåning från allmänheten per de angivna datu-
men.

Per den 31 december 2015

MSEK

Betalning 
sker på 

 begäran
Inom  

3 månader
3 månader 

 – 1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år

Utan löptid/
värde-

förändring
Sverige 10 658 332 313 1 689
Norge 3 442
Totalt 14 099 332 313 1 689

Per den 31 december 2014

MSEK

Betalning 
sker på 

 begäran
Inom  

3 månader
3 månader 

 – 1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år

Utan löptid/
värde-

förändring
Sverige 14 890 0 760 326 0 – –
Totalt 14 890 0 760 326 0 – –
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Översikt
Resurs Bank och Solid samt deras dotterbolag 
(gemensamt benämnda ”Koncernbolagen”) möter ett 
flertal risker som är typiska för organisationer i bran-
schen av liknande storlek och med liknande geografisk 
närvaro. Koncernbolagen har låg risktolerans och intar 
ett försiktigt förhållningssätt vad gäller identifiering, 
kontroll och hantering av risker. 

Koncernbolagen hanterar risker genom att utfärda 
styrdokument i en hierarki som består av tre nivåer. 
Respektive styrelse reviderar och fastställer varje 
bolags policies avseende ett flertal risker, vilket även 
innefattar delegering av behörighet inom specifika 
riskområden. Ett steg under respektive styrelse ansva-
rar CEO eller den för det specifika riskområdet ansva-
rige chefen eller anställde för att anta riktlinjer som 
innehåller generellt tillämplig information som kan 
bistå anställda med hantering av, och lösningar på, 
uppkomna frågor. På den operativa nivån ansvarar 
slutligen chefer för att fastställa rutiner för specifika 
grupper av anställda vilka är mer detaljerade vad gäl-
ler hanteringen av ärenden i den dagliga verksamhe-
ten.

Respektive styrelse har antagit en rad olika policies för 
kontroll och hantering av de risker som Koncernbola-
gen möter, vilket bland annat innefattar policies relate-
rade till kreditrisker, likviditetsrisker, finansiella risker, 
försäkringsrisker och åtskilliga operativa risker. För 
varje risk utses en ansvarig person inom organisatio-
nen som övervakar efterlevnad, hanterar rapportering 
och föreslår nödvändiga justeringar av aktuella poli-
cies. Respektive styrelse har antagit övergripande poli-
cies avseende riskstyrning, -hantering och -kontroll 
som i detalj anger ramverk samt roll- och ansvarsför-
delning för riskhantering inom respektive bolag.

Koncernbolagens ramverk för riskhantering är en inte-
grerad del av verksamheten och förenar riskhantering 
med Koncernbolagens strategiska mål. Ramverket 
omfattar Koncernbolagens funktioner, strategier, pro-
cesser, rutiner, interna regler, limiter, riskmandat samt 
kontroll- och rapporteringsrutiner i syfte att identifiera, 
åtgärda, styra samt internt rapportera och utöva kon-
troll över ett flertal risker. Med mindre variationer mel-
lan de geografiska segmenten är Resurs förhållnings-
sätt till riskhantering i stort sett enhetligt över hela 
bankverksamheten.

Merparten av informationen i detta avsnitt fokuserar 
på Resurs Bank. Koncernbolagen (med undantag för 
vad som anges nedan avseende yA Bank) strävar 
emellertid efter att tillämpa en enhetlig riskhanterings- 
och riskkontrollprocess över samtliga affärsenheter 
och geografiska områden.

Riskstyrningsstruktur
Trelinjeförsvar
Resurs Bank använder ett trelinjeförsvar för att hantera 
risker inom organisationen. Den första försvarslinjen 
ligger på den operativa nivån. Bolagets affärsenhets-
chefer och operativa personal har bäst möjlighet att 
identifiera, övervaka och kontrollera specifika risker 
som uppstår i den dagliga verksamheten. Den andra 
försvarslinjen består av oberoende kontrollfunktioner, 
Riskkontroll och Compliance, vilka har givits ansvar att 
säkerställa en övergripande organisatorisk complian-
ce- och riskkontroll genom intern planering och ad 
hoc-kontroller. Riskkontroll- och Compliancefunktio-
nerna rapporterar regelbundet till Resurs styrelse, 
CEO och vissa styrelseutskott. Den tredje försvars-
linjen består av Resurs oberoende internrevision vilken 
säkerställer att de två första linjerna är adekvat hante-
rade från ett riskperspektiv genom granskning av 
Bolagets kontroller och validering av Resurs processer 
och rutiner. Solid tillämpar ett liknande trelinjeförsvar 
inom dess verksamhet.

Den första försvarslinjen – Riskhantering i 
verksamheten
Den första försvarslinjen i Resurs riskhanteringsstruktur 
ligger på den operativa nivån, där anställda följer poli-
cies, riktlinjer och rutiner som utformats för riskhante-
ring inom organisationen och regelbundet övervakar 
och rapporterar risker. Resurs är beroende av sina 
anställda och avdelningschefer för att upprätta poli-
cies, riktlinjer och rutiner som sedermera antas av sty-
relsen, CEO och anställda. Resurs utser en ansvarig 
person för varje väsentlig risk inom organisationen. 
Denne är ansvarig för att rapportera och att säkerställa 
att policies, riktlinjer, processer och rutiner relaterade 
till den aktuella risken efterlevs. Resurs kräver att vissa 
beslut fattas på en viss nivå, beroende på verksamhet 
och process, för att uppnå den grad av behörighet 
som är erforderlig inom respektive område. Exempel-
vis kräver vissa beslut relaterade till nya produkter, nya 
marknader eller väsentliga förändringar av Bolagets 

Riskhantering
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befintliga produkter eller marknader CEO:s godkän-
nande.

Resurs upprätthåller en central riskdatabas för hela 
koncernen, vars funktion möjliggör för anställda att 
rapportera incidenter och risker. Head of Risk Control 
hanterar databasen och Bolaget använder information 
från databasen tillsammans med information från 
bland annat kontroll- och revisionsfunktionerna för att 
regelbundet övervaka och utvärdera sin riskstrategi. 

Den andra försvarslinjen – Oberoende 
kontrollfunktioner
Resurs andra försvarslinje består av dess oboeroende 
kontrollfunktioner Riskkontroll och Compliance. Dessa 
funktioner är avskilda från Resurs affärsverksamhet och 
från varandra. Dessa funktioner är, i enlighet med res-
pektive policy, ansvariga för att: (i) övervaka verksam-
heten, (ii) säkerställa att Resurs affärsenheter hanterar 
relevanta risker på ett lämpligt sätt, och (iii) rådge och 
stödja Resurs anställda, koncernledning och styrelse i 
bedrivandet av verksamheten i enlighet med interna 
och externa regelverk. 

Resurs kontrollfunktioner Compliance och Riskkontroll 
rapporterar till styrelsen, CEO och vissa styrelseutskott 
och är direkt underställda CEO. Risker som identifie-
rats och rekommendationer som utfärdats av Riskkon-
troll- och Compliancefunktionerna rapporteras minst 
kvartalsvis.

Den tredje försvarslinjen – Oberoende 
internrevision
Resurs tredje försvarslinje utgörs av Bolagets oberoen-
de internrevision. Resurs internrevision granskar regel-
bundet Bolagets verksamhet och åtgärder som vidta-
gits i den första och andra försvarslinjen, i syfte att 
säkra att de utför sina åtaganden fullständigt och att 
de innehar lämplig kompetensnivå. Den oberoende 
internrevisionen rapporterar regelbundet till styrelsen.

Oberoende kontrollfunktioner
Riskkontrollfunktionen
Respektive Koncernbolags styrelser har etablerat en 
oberoende kontrollfunktion för riskkontroll (”Riskkon-
trollfunktionen”) vars arbete baseras på en policy 
som har antagits av respektive bolags styrelse. Risk-
kontrollfunktionerna är ansvariga för att genomföra 
oberoende granskningar och analyser av bolagens ris-
ker och riskhantering. Inom Riskkontrollfunktionernas 
ansvarområde ingår att ge ett objektivt och oberoen-
de omdöme avseende bolagens risker, övervakning av 
risklimiter, riskstrategier, riskhantering och analys av 
bolagens väsentliga risker samt identifiering av nya ris-
ker som kan uppstå till följd av förändrade omständig-
heter. Riskkontrollfunktionerna verifierar att relevanta 
interna regler, förfaranden och procedurer inom risk-
hanteringsområdet är lämpliga och följs, samt föreslår 

vid behov förändringar till dessa. Riskkontrollfunktio-
nen utfärdar också rekommendationer baserat på 
identifierade brister. 

Riskkontrollfunktionerna, som leds av Head of Risk 
Control (chefen för riskkontroll) i respektive bolag rap-
porterar minst kvartalsvis till styrelsen, CEO och vissa 
styrelseutskott. Head of Risk Control deltar regelbun-
det på styrelsemöten och är direkt underställd CEO. 
När det är nödvändigt har Head of Risk Control också 
direktkontakt med respektive bolags styrelseordföran-
de.

Compliancefunktionen
Respektive Koncernbolags styrelser har etablerat en 
oberoende kontrollfunktion för regelefterlevnad 
(”Compliancefunktionen”), vars arbete baseras på en 
policy antagen av respektive bolags styrelse. Compli-
ancefunktionerna är ansvariga för att ge oberoende 
stöd och granska affärsverksamheten som en del i 
arbetet att säkerställa efterlevnad i förhållande till lag-
stiftning, föreskrifter, förordningar och interna regler 
som kräver bank- och försäkringstillstånd som Kon-
cernbolagen erhållit. Compliancefunktionerna är 
också ansvariga för att oberoende granska och utvär-
dera riskefterlevnad inom ramen för bolagens till-
ståndspliktiga verksamheter. Compliancefunktionerna 
utfärdar rekommendationer baserat på identifierade 
brister och tillhandahåller därtill regelbundet informa-
tion om eventuella risker som kan uppstå till följd av 
bristande regelefterlevnad. Compliancefunktionerna 
bistår också vid upprättande av interna styrdokument 
och stöder affärsverksamheten. Compliancefunktio-
nerna är också ansvariga för att säkerställa att anställ-
da erhåller information och utbildning avseende nya 
eller ändrade interna eller externa regelverk. 

Head of Compliance (chefen för regelefterlevnad) som 
leder Compliancefunktionen rapporterar oberoende, 
minst kvartalsvis, direkt till styrelserna, CEO och vissa 
styrelseutskott, och är direkt underställd CEO. Head of 
Compliance deltar också regelbundet på styrelsemö-
ten. När det är nödvändigt har Head of Compliance 
direktkontakt med respektive bolags styrelseordföran-
de.

Oberoende internrevision
Koncernbolagen har outsourcat utförandet av den 
interna revisionen till en extern konsult (Mazars Set 
Revisionsbyrå AB). Omfattning av de outsourcade 
tjänsterna regleras genom ett skriftligt avtal enligt vil-
ket konsulterna ska utföra tjänsterna i enlighet med 
tillämplig lagstiftning, föreskrifter samt policies av-
seende internrevision och internrevisionsplanen som 
antagits av styrelserna. Internrevisionen är ansvarig för 
att granska och utvärdera Bolagets första och andra 
försvarslinje i enlighet med Bolagets policy. Dessutom 
granskar och utvärderar denna funktion huruvida Bola-
gets interna regler är anpassade efter, och konsekven-
ta i förhållande till, lagar och regleringar, och, baserat 
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på dessa observationer, utfärdar rekommendationer 
till relevanta avdelningar eller funktioner. Internrevisio-
nen är direkt underställd Bolagets styrelse och rappor-
terar iakttagelser till styrelsen, Corporate Governance 
Committee och, med avseende på området finansiell 
rapportering, Audit Committee minst årligen.

Roller och ansvar
Styrelsen
Koncernbolagens styrelser har det slutliga ansvaret för 
koncernens riskhantering. Styrelserna reviderar och 
fastställer samtliga policies åtminstone en gång per år 
och antar fler policies när det är nödvändigt. Varje 
policy pekar ut en ansvarig person inom organisatio-
nen som övervakar efterlevnaden och föreslår even-
tuella nödvändiga förändringar av policyn. Styrelserna 
delegerar ansvar till olika avdelningschefer inom Bola-
gets verksamhetssegment.

Head of Risk Control
Varje Koncernbolags Head of Risk Control leder res-
pektive bolags Riskkontrollfunktion. Head of Risk Con-
trol genomför regelbundet riskbedömningar samt 
analyserar och följer upp risker som identifierats av 
Bolaget. Head of Risk Control rapporterar minst kvar-
talsvis till CEO, styrelserna och vissa styrelseutskott.

Head of Compliance
Varje Koncernbolags Head of Compliance leder res-
pektive bolags Compliancefunktion. Head of Compli-
ance arbetar för att säkerställa efterlevnad av olika 
interna och externa regler. Head of Compliance 
genomför regelbundna utvärderingar av compliance-
risker i verksamheten och följer upp identifierade ris-
ker. Head of Compliance rapporterar minst kvartalsvis 
till CEO, styrelserna och vissa styrelseutskott.

Chief Credit Officer
Chief Credit Officer (kreditchefen) ansvarar för den 
övergripande uppföljningen av kreditrisker inom 
Resurs Bank. Chief Credit Officer samordnar arbetet 
med lokala chefer i Sverige, Norge, Finland och Dan-
mark för att övervaka och hantera kreditrisker, från 
marknadsföringssteget, genom utbetalning och höj-
ningar av befintliga lån (s.k. top-ups), till uppföljning 
av förfallna lån, kreditpolicy och vintages och flöden.

Riskansvariga
Styrelserna utser en ansvarig person inom Koncern-
bolagen med ansvar för respektive policy. Varje risk-
ansvarig person ansvarar för övervakning och rappor-
tering samt föreslår ändringar av respektive policy.

Utskott
Resurs Holdings Corporate Governance Committee
Resurs Holdings Corporate Governance Committee är 
ansvarig för utvärdering av Koncernbolagens övervak-
ning av den interna kontrollen, dock ej med avseende 
på området finansiell rapportering vilket Audit Com-
mittee ansvarar för. Corporate Governance Commit-
tee informerar regelbundet, och tillhandahåller rekom-
mendationer till, koncernens styrelser baserat på, 
bland annat, noteringar och slutsatser från kontroll-
funktionerna. Detta innefattar en bedömning av kon-
cernens policies avseende regulatorisk efterlevnad, 
riskkontroll, internrevisionen, föreslagna gransknings-
planer för respektive kontrollfunktion, resurser för kon-
cernens olika kontrollfunktioner samt observationer 
och planerade åtgärdsförslag baserat på kontrollfunk-
tionernas rapporter. Utskottet granskar också IKU/ILU 
samt övervakar regulatoriska förändringar eller förslag 
som kan påverka koncernens verksamhet. 

Vanligtvis nominerar styrelsen Corporate Governance 
Committees medlemmar på ettåriga mandatperioder. 
Utskottet håller regelbundna möten, där rapporter 
från kontrollfunktionerna behandlas före styrelsemö-
ten, eller oftare om det är nödvändigt.

Audit Committee 
Audit Committee, vars ansvar innefattar övervakning 
av finansiell rapportering samt extern revision, är för-
beredande och utredande till sin natur. Utskottsleda-
möter nomineras av styrelsen och utses på ettåriga 
mandatperioder. Regelbundna möten hålls två veckor 
före styrelsemöten, eller oftare om det är nödvändigt.

Resurs Holdings Remuneration Committee 
Remuneration Committees uppgift är att förbereda 
frågor avseende ersättning och andra anställningsvill-
kor för CEO och Resurs koncernledning. Remunera-
tion Committee föreslår riktlinjer för bland annat för-
delningen mellan fast och rörlig ersättning och 
förhållandet mellan resultat och kompensation, huvud-
sakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, vill-
kor för övriga förmåner, pensioner, uppsägning och 
avgångsvederlag. Utskottet föreslår också individuella 
kompensationspaket till CEO och medlemmar i Resurs 
koncernledning. Dessutom övervakar och utvärderar 
Remuneration Committee utfallet av de rörliga ersätt-
ningarna och hur Bolaget följer riktlinjerna för ersätt-
ningar som antagits av bolagsstämman.

Övriga ledningskommittéer
Nedanstående information anger ledningskommitté-
strukturen inom Resurs Bank. Solid har en liknande 
kommittéstruktur. För information om Resurs Holding 
AB:s kommittéer, se ”Bolagsstyrning–Styrelsens 
utskott”.

Riskkommitté
Riskkommitténs huvudansvar är att bistå styrelsen med 
att identifiera och definiera risker inom Resurs Banks 
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verksamhet, samt att försäkra att risker mäts och kon-
trolleras. Riskkommittén ansvarar bland annat för över-
vakning och granskning av Bankens riskstrategi och 
implementerandet av denna, övervakning och gransk-
ning av Bankens riskstrategi (inklusive limiter och 
exponering) och utvärdering IKU/ILU. Dessutom gran-
skar Riskkommittén samtliga inrapporterade incidenter 
och risker med stöd av Riskkontrollfunktionen, samt 
eventuella övriga identifierade risker.

Riskkommittén består av CEO, vice VD, General Coun-
sel och CFO. Riskkommittén träffas åtminstone fyra 
gånger per år och CEO är ansvarig för att rapportera 
betydande diskussioner till styrelsen.

Treasurykommittén
Treasurykommittén ansvarar för att finansverksamhe-
ten bedrivs i enlighet med styrelsens styrdokument av-
seende likviditetsrisker och placeringar. Kommittén 
föreslår ändringar av styrdokument avseende likviditet 
och placeringar. Kommittén ansvarar även för övervak-
ning av likviditet och likviditetsriskhanteringen samt 
följer och analyserar de finansiella marknaderna. 
Resurs styrelse erhåller och granskar protokoll från 
Treasury kommitténs möten.

Kreditkommitté för privatmarknaden
Resurs Banks kreditkommitté för privatmarknaden fat-
tar beslut rörande förändringar i kreditmallar, nya eller 
justerade scorekort, vissa nya kreditprodukter, mål-
grupper, försäljningskanaler och delegering av kredit-
behörighet till anställda. Chief Credit Officer är ansva-
rig för planering och dokumentation av mötena. 
Kommittén utvärderar fortlöpande betalningsförmå-
gan i Resurs konsumentlåneportfölj i syfte att utvärde-
ra Resurs kreditbedömningssystem och kredit-
utöknings rutiner. Kreditkommittén har behörighet att 
godkänna krediter upp till 500 000 SEK, vilket är den 
högsta behörigheten under styrelsenivån. Kreditkom-
mittén för privatmarknaden träffas månadsvis, eller 
oftare om det är nödvändigt, och består av CEO, 
Chief Credit Officer, CFO och Head of Claims and 
Debt Collection (chefen för krav och inkasso). Även 
lokala lands- och kreditchefer är medlemmar men del-
tar enbart i diskussioner som rör deras respektive land 
eller område. Lokala landschefer bidrar med bedöm-
ningsunderlag avseende verksamhetsspecifika aspek-
ter rörande kreditpolicybeslut.

Kreditkommitté för företagsmarknaden
Resurs Banks Kreditkommitté för företagsmarknaden 
(företagskrediter) analyserar risker hänförliga till nya 
företagskunder, granskar kreditriskprofilen för Resurs 
befintliga företagskunder, delegerar kreditbehörighe-
ter samt granskar och godkänner nya eller reviderade 
kreditmallar och kreditbedömningar. Kommittén fattar 
även vissa beslut rörande Bankens factoring- och lea-
singverksamhet. Kommittén granskar kreditbedöm-
ningarna åtminstone årligen, eller oftare om det krävs. 
Kommittén träffas en gång i veckan, men kan träffas 
oftare om det anses nödvändigt. Kreditkommittén för 

företagsmarknaden består av Resurs CEO, vice VD, 
Chief Credit Officer, Business Credit Manager (Kredit
chef företagsmarknad), kredithandläggare utseedda 
av Chief Credit Officer, General Counsel och CFO.

NPAP-kommittén
NPAP-kommittén (New Product Approval Process – 
”NPAP”) består av Bolagets Chief Strategy Officer, 
Chief Operation Officer, en representant från Jurist-
avdelningen, Head of Risk Control samt Head of Com-
pliance. Samtliga projekt presenteras för Chief Strate-
gy Officer varefter kommittén bedömer vilka projekt 
(inklusive vilka nya produkter, nya marknader, nya pro-
cesser och väsentliga förändringar av befintliga pro-
dukter, marknader eller processer) som bör hanteras i 
enlighet med Bolagets NPAP-policy. Kommittén 
bedömer därefter vilka funktioner som ska granska 
och godkänna de nya eller justerade erbjudandena, 
där CEO har slutlig bestämmanderätt.

Klagomålsnämnden
Klagomålsnämnden granskar anspråk från kunder 
som, oavsett skäl, inte kan hanteras av en chef på lokal 
nivå eller av en lokal kundombudsman (eller annars 
när speciella omständigheter föreligger). Klagomåls-
nämnden utfärdar beslut månadsvis, eller oftare om 
det bedöms nödvändigt. Klagomålsnämnden består 
av Complaints Manager (klagomålschef), Customer 
Agent (kundombudsman), Business Support Manager 
Sverige och Nordic Improvement Manager. Resurs 
General Counsel, tillika Complaints Manager rappor-
terar åtminstone årligen till styrelsen. Denna rapporte-
ring kan bestå i ärenden från Klagomålsnämnden.

Inlåningskommittén
Resurs Banks inlåningskommitté granskar förslag på 
nya inlåningsprodukter samt eventuella förändringar 
av nuvarande inlåningserbjudanden. Inlåningskommit-
tén består av CEO, CFO, Business Area Director Con-
sumer Loans och Business Support Manager Sverige. 
En representant från Juristavdelningen deltar också på 
Inlåningskommitténs möten. Vanligtvis träffas Inlå-
ningskommittén i samband med att Sveriges Riksbank 
fattar beslut om räntan, eller oftare om nödvändigt.

Avdelningar
Översikt
Samtliga Resurs avdelningar är ansvariga för att över-
vaka och hantera operativa risker. Dessutom är Resurs 
Kreditriskavdelning, Treasuryavdelning och Ekonomi-
avdelning ansvariga för att hantera specifika risker, vil-
ket beskrivs nedan. Även om nedanstående avdel-
ningar endast finns inom Resurs, bedriver Solid 
emellertid verksamhet med en liknande avdelnings-
struktur.

Kreditriskavdelningen
Kreditriskavdelningen övervakar och hanterar kreditris-
ker som Resurs är exponerat för i sin 
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utlåningsverksamhet. Kreditriskavdelningen är också 
ansvarig för att garantera att kreditgivningen hanteras 
i enlighet med antagen kreditpolicy, riktlinjer och ruti-
ner. Kreditriskavdelningen är vidare ansvarig för att 
analysera och rapportera Resurs kreditrisker i utlå-
ningsverksamheten till styrelsen, CEO samt övriga 
personer som är i behov av sådan information.

Treasuryavdelningen
Treasuryavdelningen är centraliserad och ansvarar för 
Resurs likviditet samt hantering av finansiella risker, 
exklusive kreditrisker i Bolaget utlåningsverksamhet, 
såsom bland annat marknadsrisker, motpartsrisker, 
investeringsrisker och likviditetsrisker (gemensamt 
benämnda ”finansiella risker” nedan). Treasuryavdel-
ningen utvärderar Bolagets likviditet dagligen och 
genomför regelbundna analyser och prognoser röran-
de likviditet och risker relaterade därtill. Avdelningen 
upprättar minst årligen en finansierings- och likvidi-
tetsplan och genomför regelbundet stresstester för att 
garantera att det finns tillräcklig likviditet om omstän-
digheter inträffar som avviker från normala förhållan-
den. Treasuryavdelningen rapporterar månatligen till 
Treasurykommittén och vissa utdrag ur dessa rappor-
ter överlämnas också till styrelsen.

Avdelningen har limiter och styrdokument som anta-
gits av styrelsen och Treasurykommittén. Investeringar 
på koncernnivå måste göras inom ramen för tillämpli-
ga policies. Treasuryavdelningen är också ansvarig för 
att upprätta vissa av de rapporter som regelbundet 
inges till Finansinspektionen, såsom likviditetsrappor-
tering.

Ekonomiavdelningen
Resurs Ekonomiavdelning är ansvarig för att hantera 
finansiell rapportering till styrelsen, koncernledningen 
och externa parter. Detta inbegriper, men är inte 
begränsat till, rapportering enligt lag, chefsrapporte-
ring och extern rapportering till olika myndigheter 
inklusive regulatoriska organ och skattemyndigheter. I 
rapporteringen till styrelsen och koncernledningen 
ingår bedömningar av finansiella risker hänförliga till 
driften. Vidare uppdateras Resurs Audit Committee 
regelbundet om status för risker relaterade till finan-
siell rapportering. Dessutom arbetar Ekonomiavdel-
ningen i nära samarbete med de oberoende revisions-
funktionerna för att garantera en adekvat och korrekt 
finansiell rapportering.

Juristavdelningen
Juristavdelningen tillhandahåller juridisk rådgivning. 
Juristavdelningen är en kommersiellt orienterad avdel-
ning som besitter generell expertis inom affärsjuridik, 
särskilt inom bank- och försäkringsfrågor och har 
underavdelningar som är specialiserade i frågor röran-
de anti-penningtvätt och bedrägerier.

Juristavdelningen har koncentrerat sig på att uppnå 
skicklighet inom de juridiska områden som är kritiska 
för Bolagets verksamhet, med särskilt fokus på konsu-
mentlagstiftning och avtalsrätt. Eftersom det inte finns 
någon inköpsorganisation inom Resurs är Juristavdel-
ningen inblandad vid upprättande av samtliga avtal 
och vid förhandlingar av avtal som ligger utanför 
Resurs standardavtal. Samtliga avtal granskas av 
Juristavdelningen innan avtalen undertecknas av CEO.

Vissa medlemmar i det juridiska teamet har specialom-
råden eller särskild expertis. Resurs avsikt är dock att 
eftersträva en generell nivå av hög kompetens för 
samtliga medarbetare och att inte vara beroende av 
en enda person. När specialistkompetens behövs 
inom ett visst rättsområde, till exempel i samband 
med stora M&A-transaktioner, omfattande juridiska 
tvister eller frågor om immateriella rättigheter inhäm-
tar Juristavdelningen råd från externa juridiska rådgi-
vare.

Anti-penningtvättavdelningen

Avdelningen för anti-penningtvätt (”AML”), är en 
underavdelning till Juristavdelningen där General 
Counsel rapporterar frågor rörande penningtvätt. 
AML-avdelningen träffas varje vecka eller ad hoc när 
det är nödvändigt för att hantera misstänkt penning-
tvätt eller terroristfinansiering. På dessa möten deltar 
en jurist och en compliancemedarbetare (där den sist-
nämnda har en rådgivande funktion). AML-avdelning-
en granskar transaktionsmönster och rapporterar miss-
tänkta transaktionsbeteenden till relevanta 
myndigheter. Vidare vidtar AML-avdelningen fördju-
pade åtgärder för att uppnå kundkännedom och gran-
skar huruvida eventuella förändringar av elektroniska 
parametrar som används för att övervaka transaktioner 
är ändamålsenliga. Avdelningen har primärt ansvar för 
att bedöma hur potentiella träffar mot sanktionslistor 
ska utredas samt övervaka att genomlysning mot sank-
tionslistor genomförs på daglig basis. 

Bedrägeriavdelningen

Resurs Banks bedrägeriavdelning är en underavdel-
ning till Juristavdelningen. Avdelningen håller möten 
varje vecka, där en legal counsel ska närvara. Under 
dessa möten granskar och beslutar avdelningen om 
väsentliga frågor relaterade till påstådda bedrägeri-
anspråk. Bedrägeriavdelningen avgör också om 
Resurs ska utge ersättning för påstådda kreditkortsbe-
drägerier i situationer där Visas eller MasterCards reg-
ler avvisar ersättningsanspråk hänförliga till en viss 
transaktion eller serie av transaktioner. Avdelningen 
arbetar dessutom proaktivt mot bedrägerier och är 
involverad i åtskilliga projekt för att förbättra Resurs 
bedrägeriarbete.
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Riskhanteringsprocessen 
Resurs riskstrategi innehåller Resurs ramverk för grän-
ser vad gäller riskexponering, och klargör på vilken 
nivå och i vilken riktning Resurs risker är acceptabla för 
att uppnå Resurs strategiska mål. Syftet med riskstra-
tegin är att garantera att Resurs har en gemensam och 
sund inställning till risktagande baserat på en förståel-
se för samtliga risker som Resurs är, eller kan bli, expo-
nerat för, samt hur sådana risker ska hanteras. Styrel-
sen är ansvarig för att godkänna riskstrategin samt för 
att sätta gränser för Resurs riskstrategi. Styrelsen är 
vidare ansvarig för att garantera att Bolagets riskstra-
tegi harmoniserar med verksamhetplanen och styrel-
sen ska minst årligen eller när det krävs utvärdera och 
uppdatera riskstrategin.

Resurs riskhanteringsprocess består av följande faser: 
identifikation, utvärdering och bedömning, kontroll 
och rapportering. Resurs identifierar risker genom, 
bland annat, risk- och incidentrapportering, processen 
för godkännande av nya produkter, sedvanliga självut-
värderingar samt granskningar av riskkontroll, compli-
ance och revision (intern och extern). Självutvärdering-
en utförs av vissa avdelningar och funktioner i enlighet 
med en fastställd process som samordnas av Riskkon-
trollfunktionen.

Genom självutvärderingar identifierar Resurs viktiga 
risker som är specifikt relaterade till varje avdelning 
samt till Resurs i allmänhet. Riskerna bedöms på 
grundval av såväl sannolikhet att risken inträffar samt i 
hur stor utsträckning Resurs skulle påverkas om risken 
realiseras, oavsett om det är osannolikt. Självutvärde-
ringen loggas och risker med högst sannolikhet och 
potentiell påverkan rapporteras kvartalsvis till styrelsen 
och CEO. Uppdaterade riskbedömningar samman-
ställs och granskas av den oberoende Riskkontrollfunk-
tionen. Följande bedöms i denna granskning:

 • om riskprofilen har ändrats,
 • om nya risker har uppstått,
 • om riskbedömningen har ändrats, och
 • om tillräcklig kontroll finns tillgänglig mot bakgrund 

av det ovanstående.

Denna granskning presenteras för Riskkommittén. 
Riskkommittén bedömer nya väsentliga risker och pro-
blem eller förändringar som väsentligen skulle kunna 
påverka Resurs Bank.

Kontrollfunktionerna utvärderar effektiviteten av 
befintliga kontroller och rutiner i Bolagets dagliga 
verksamhet. Beroende på resultaten av dessa utvärde-
ringar kan funktionerna utfärda rekommendationer på 
föreslagna åtgärder för att begränsa och hantera iden-
tifierade risker och brister.

Huvudsakliga risker
Översikt
Koncernbolagen möter och hanterar ett flertal risker. 
Majoriteten av dessa risker kan aktualiseras, i varieran-
de utsträckning, för Koncernbolagen. Vissa risker aktu-
aliseras emellertid endast för antingen det ena eller 
andra bolaget. Eftersom Koncernbolagens huvudsakli-
ga exponering uppstår inom ramen för Resurs Banks 
verksamhet, kommer den följande diskussionen pri-
märt att fokusera på Resurs Bank. Nedanstående dis-
kussion tar emellertid också sikte på försäkringsrisker, 
vilket är en särskilt betydelsefull risk för Solid, som 
dock Resurs Bank inte möter.

Koncernen har identifierat följande huvudriskkatego-
rier som kan uppstå inom ramen för dess verksamhet: 

 • kreditrisker (inklusive kreditrisker hänförliga till låne-
portföljen, koncentrationsrisk och motpartsrisker),

 • marknadsrisker (inklusive ränterisker och valutaris-
ker),

 • likviditetsrisker,
 • operativa risker, (inklusive processrisker, personalris-

ker, IT- och systemrisker, externa risker samt övriga 
risker),

 • verksamhetsrisker (inklusive strategiska risker, affärs-
risker, konjunkturella risker och anseenderisker), och

 • försäkringsrisker (aktualiseras endast för Solid).

Resurs bedömer att kreditrisker, likviditetsrisker och 
operativa risker är de mest betydande risker som upp-
står inom ramen för dess verksamhet. 

Kreditrisker
Definitioner
Kreditrisk definieras som risken att en motpart eller 
gäldenär inte uppfyller sina kontraktuella skyldigheter 
gentemot lånegivaren samt risken att ställd säkerhet 
inte täcker fordran. Termen motpartsrisk används ofta 
istället för kreditrisk vid exponering i finansiella instru-
ment och uppstår som en effekt av det potentiella 
misslyckandet av en motpart att uppfylla sina skyldig-
heter i en finansiell transaktion. Resurs kreditriskexpo-
nering innefattar primärt kreditrisker hänförliga till 
låneportföljen, vilket är risken att Resurs ådrar sig en 
förlust på grund av att en låntagare inte uppfyller sina 
betalningsskyldigheter gentemot Resurs samt mot-
partsrisker, vilket är risken att en motpart i ett finan-
siellt instrument inte kommer att kunna uppfylla sina 
skyldigheter.

Huvudsakliga risker
Som långivare med en stor andel utlåning till allmän-
heten utan säkerhet är Resurs exponerat för kredit-
risker hänförliga till låneportföljen. Resurs kreditrisker 
hänförliga till låneportföljen utgörs av att låntagare av 
olika skäl inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter 
gentemot Resurs.
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Koncentrationsrisker utgör också en del av Resurs kre-
ditrisk. Koncentrationsrisk syftar på betydande expo-
nering mot, eller hög koncentration av, vissa geogra-
fiska områden och sektorer. Vid beräkning av 
koncentrationsrisk använder Resurs en metod som 
rekommenderas av Finansinspektionen.

Resurs möter också motpartsrisker. Motpartsrisker 
uppstår på grund av (i) behovet av att investera till-
gångar som ligger till grund för Resurs 

likviditetsreserv, och (ii) Resurs investeringar av ytterli-
gare likviditet som inte är relaterade till likviditetsre-
serven.

Motpartsrisker uppstår också på grund av behovet att 
ingå derivattransaktioner och valutaswappar för att 
hantera marknadsrisker. De primära riskerna är att 
motparten antingen inte kan uppfylla sina åtaganden 
enligt dessa avtal, eller att denne väljer att inte uppfyl-
la sina åtaganden i framtiden på samma, eller liknan-
de, villkor.

Följande tabell anger Resurs riskvägda exponering för kreditrisker per angivna datum:

Per den 31 december
KSEK 20151) 20141) 20132)

Exponering mot myndigheter, centralbanker, företag inom statlig 
eller offentlig sektor – – –
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker och internationella 
organisationer – – –
Exponering mot institutioner 79 143 3 834 1 925
Exponering mot företag 268 657 506 685 528 238
Exponering mot hushåll 12 576 412 9 537 627 6 457 300
Exponering säkrad av huslån – – –
Exponering mot bristande betalningsuppfyllelse 1 236 739 791 531 212 163
Exponering med särskilt hög risk – – –
Exponering i form av säkerställda obligationer 76 149 91 318 96 325
Poster hänförliga till värdepapperiseringsposition – – –
Exponering mot institutioner och företag med kortfristiga 
 kreditbetyg 376 030 726 955 518 150
Exponering i form av aktier eller andelar i kollektiva investerings-
företag (fonder) 92 664 – –
Exponering mot eget kapital 91 445 79 000 –
Övriga poster 304 720 202 391 125 825
Totala kreditrisker 15 101 959 11 939 341 7 939 926
1) Konsoliderad situation (Resurs Holding och Resurs Bank samt dess dotterbolag, exklusive MetaTech AS).
2) Enbart Resurs Bank.

Hantering av kreditrisker
Resurs har antagit en kreditstrategi i syfte att upprätt-
hålla lönsamhet samtidigt som ett försiktigt förhåll-
ningssätt gentemot kreditrisker intas. För att förverkli-
ga denna strategi tar Resurs kreditriskhantering sikte 
på bland annat följande:

 • en klar och definierad organisation för kreditrisk-
hantering,

 • identifiering av kreditrisker,
 • utveckling och användande av sofistikerade nyckel-

tal för uppföljning,
 • en grundlig kreditbedömning genom användande 

av sofistikerade beslutsystem,
 • utveckling och användande av sofistikerade inkas-

soverktyg, och
 • dokumentation och budgetering av förväntade risk-

nivåer och avsättningar för kreditförluster.

Resurs kreditriskhantering är en integrerad del av ett 
låns livscykel. När Resurs säljer produkter till befintliga 
kunder startar kreditriskhanteringen redan på mark-
nadsföringssteget där Resurs riktar marknadsföringsin-
satser till förutvalda, attraktiva potentiella låntagare, 
både i fråga om kreditrisk och i fråga om sannolikhet 
för respons. 
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Följande grafer utvisar Resurs kundfördelning för nylå-
neutveckling avseende privatlån och Resurs kundför-
delning för utfärdade kreditkort av Resurs Bank (exklu-
sive co-branded) för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015, i samtliga fall med avseende 
på Norden:

Försäljningsfördelning per kanal (helåret 2015)
FÖRDELNING AV CONSUMER LOANS

Förmedlare
30 %

Korsförsäljning
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Extern
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Online
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Registrerade konton per kanal (helåret 2015)
FÖRDELNING AV CREDIT CARDS

Extern 8 %

Intern
92 %

Vad gäller nya kunder, för vilka Resurs saknar intern 
information, är Resurs beroende av allmänt tillgänglig 
information och information från kunden. När det gäl-
ler retail finance, kreditkort och mindre privatlån, god-
känner alternativt nekar Resurs nya potentiella lånta-
gare primärt baserat på allmänt tillgänglig information 
från bedömningar av kreditupplysningsföretag, med 
viss variation per land. För större privatlån beaktar 
Resurs en större mängd tillgänglig kundinformation.

Generellt sett eftersträvar Resurs en balanserad port-
följ genom harmonisering av riskexponering med pris-
sättning av produkter. Resurs prissättning av produkter 
varierar i viss mån beroende på geografiska faktorer. 
För revolverande konton (bland annat retail finance 
och kreditkort) baseras Resurs prissättning i allmänhet 
på kundens valda återbetalningsplan, där högre ränta 
belöper på lån som återbetalas över en längre 

tidsperiod, varigenom prissättningen således indirekt 
baseras på risk. Prissättning av ränta som belöper på 
yA Banks produkter baseras dock inte på kundens 
valda återbetalningsplan. Resurs använder sig inte av 
riskbaserad prissättning för mindre privatlån, varken 
direkt eller indirekt. För större privatlån använder sig 
Resurs av en mer detaljerad riskanalys och prissätter 
lånen baserat på riskbedömning, där kunder delas in i 
olika riskkategorier baserat på kriterier som inkomst, 
riskfördelning och efterfrågat lånebelopp. Dessutom 
försöker Resurs upprätthålla en bred bas av lån i olika 
storlekar vilket sprider risken över en större kundkrets.

Följande graf utvisar den procentuella fördelningen av 
Resurs låneportfölj hänförlig till privatlån för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2015:

PRIVATLÅNEBOK PER UTESTÅENDE BALANS
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1) Total privatlåneportfölj om 9,4 miljarder SEK per den 31 december 2015. 
    Fördelningen är gjord på grundval av ”healthy loan portfolio”, dvs innan 
    inkassoprocesser har initierats.

Lån (helåret 2015)1)

Resurs använder en kombination av interna och gene-
riska scorecards samt information från interna databa-
ser, om sådan information finns tillgänglig, för att 
avgöra vilka produkter som är anpassade för att erbju-
das till utvalda befintliga kunder, vilka nya kunder som 
ska accepteras, samt hur stora lån ska prissättas för 
såväl befintliga som nya kunder. Genom inhämtande 
av information från en kombination av allmänt till-
gängliga källor, kreditupplysningsföretag och interna 
databaser bedömer Resurs räntenivåer, lämplighet 
och kreditvärdighet av potentiella klienter. Se ”Verk
samhetsbeskrivning–Beslutsprocess och riskhante
ring”. Resurs granskning av allmän och/eller intern 
kundinformation möjliggör för Bolaget att: (i) göra 
riskbedömningar, fatta kreditbeslut samt övervaka och 
hantera kreditrisker, (ii) uppskatta riskjusterad lönsam-
het, (iii) analysera riskprofilen för Bolagets kreditport-
följer, (iv) ytterligare utveckla sin kreditstrategi och 
efterföljande kredithanteringsaktiviteter, (v) rapportera 
kreditrisker till styrelsen, CEO och övriga personer 
som är i behov av sådan information, och (vi) avgöra 
kapitalkrav och kapitalfördelning för kreditrisker.
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Merparten av Resurs utlåning sker till lågriskkunder. 
Exempelvis är creditscoring för privatpersoner i Sveri-
ge utformat enligt en skala mellan A till H, där A är 
den lägsta risken och H den högsta. Resurs utlåning i 
Sverige faller i huvudsak inom kategori A till E (mer 
specifikt B, C och D), vilka bedöms vara av låg risk. 
Följande grafer anger Resurs riskprofil för utlåning i 
Sverige (exklusive Finaref) i enlighet med allmänt till-
gänglig kreditinformation per den 31 december 2015 
samt över tid: 

Externt kreditbetyg/förväntad kreditförlustkvot1)2)

Fördelning av utbetald lånevolym

1) Consumer Loans i Sverige.
2) Baserad på kreditbetyg från UC.
3) Kreditskadeprocent de�nierad som procent av lån i betalningsinställelse 

inom 12 månader efter att lånet utbetalats, fram till december 2015.

A B C
Riskprofil

D E F G H
–

Erfaren kreditförlustkvot3)

UTVECKLING AV PUBLIKA KREDITBETYG ÖVER TID
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1) Consumer Loans.

Resurs klassificerar i allmänhet också kunder inom tre 
grupper baserat på tillgängligheten av intern informa-
tion och kreditbeteende. Den första gruppen ”Intern 
1”, består av kunder om vilka Resurs har befintlig 
information och som har ett kreditbeteende utan 
anmärkning. Den andra gruppen ”Intern 2”, består av 
kunder om vilka Resurs har befintlig information, men 
som har vissa förfallna lån. Den tredje gruppen består 
av externa kunder om vilka Resurs saknar information. 
Även om det interna klassifikationssystemet tillämpas 
på majoriteten av Resurs verksamhet och kunder 

klassificerar yA Bank för närvarande inte sina kunder 
enligt ovanstående grupper. Följande bild anger 
andelar av Resurs privatlåneutlåning i Sverige (exklusi-
ve Finaref) vad gäller den interna klassificeringen per 
den 31 december 2015 och över tid

Jan-10 Mar-11 Maj-12 Jul-13 Sep-14 Dec-15

UTVECKLING AV INTERN KLASSIFICERING ÖVER TID
% av utbetalda lån (månatligen)1)
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1) Consumer Loans i Sverige.
2) Intern 1: Befintlig intern information, prickfri kredithistorik; 

Intern 2: Befintlig intern information, registrerad förseelse; 
Extern: Ingen intern information tillgänglig.

Resurs övervakar kontinuerligt betalningsförmågan i 
låneportföljen och justerar scorecards och marknads-
föringsprocesser i enlighet därmed. Resurs Kreditrisk-
avdelning upprättar månatligen standardiserade kredi-
triskrapporter som innefattar information om 
låneportföljens utveckling, vintage, roll rate-progno-
ser, inkasso och beviljandenivåer, samt kvartalsrappor-
ter vad gäller scorecard-utveckling. Kreditriskavdel-
ningen upprättar också ad hoc-rapporter vad gäller 
demografi och säljkanaler för kunder. Genom att gran-
ska och rapportera information om betalningsförmåga 
kan Bolaget bedöma portföljens tillstånd och göra 
antaganden om framtida betalningsinställelser.

Det avslutande steget i Resurs kreditriskhanteringscy-
kel utgörs av inkasso. Resurs strävar efter att hantera 
risker avseende de konton som ej uppfyller betal-
ningsvillkoren genom att maximera återbetalning och 
minimera kostnader och avskrivningar. Resurs använ-
der externa inkassoföretag för att återkräva lån som ej 
återbetalats. Resurs har en försiktig modell för avsätt-
ningar, vilken uppdateras kvartalsvis, där differensen 
mellan förväntad återbetalning genom inkasso och 
total utestående balans avseende de konton som ej 
uppfyller betalningsvillkoren bokförs. Bolaget kost-
nadsför avsättningar på ett tidigt skede i betalnings-
dröjsmålscykeln, där avsättningar initialt bokförs 60 
dagar efter förfallotidpunkten för de flesta lån. För lån 
i Dan-Aktiv bokförs avsättningar 30 dagar efter förfal-
lotidpunkten. För ytterligare information, se ”Verksam
hetsbeskrivning–Inkassoåtgärder”. Resurs övervakar 
och uppdaterar regelbundet sin avsättningsmodell 
baserat på historisk betalningsförmåga för låneportföl-
jen.
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Följande tabell ger en översikt över Resurs låneexponering per den 31 december 2015 (i miljoner SEK  såvida inte 
annat anges):

BRUTTO OCH FÖRFALLNA LÅN PER DEN 31 DECEMBER 2015 – RESURS HOLDING-KONCERNEN

MSEK (HELÅRET 2015) Sverige Norge Finland Danmark
Brutto 
totalt

Avsätt-
ningar

Täckning

Pr
es

te
ra

nd
e

Retail 8 170 4 488 1 746 1 907 16 311 119 1 %

Företag 238 – – – 238 – –

Fö
rf

al
ln

a/
ok

la
ra

Retail < 60 dagar 131 459 54 38 682 6 1 %

Retail 60–90 dagar 73 80 24 24 201 57 28 %

Retail >90 dagar 840 425 364 355 1 984 1 098 55 %

Företag 105 – – – 105 43 41 %

Totalt förfallna 1 149 964 442 417 2 972 1 204 40 %

Total, brutto 9 557 5 452 2 188 2 324 19 521 1 323 7 %

Uppsagda krediter 840 425 364 349 1 979 1 098 55 %

I Kreditpolicyn har styrelsen bland annat angett ram-
verket för kreditstrategi, kreditriskhantering kreditrisk-
rapportering samt kreditregler som är tillämpliga vid 
kreditbedömningar. Utöver detta paraplydokument 
använder Resurs också landsspecifika rutiner och 
kredit mallar för lån i Bolagets olika marknader. Chief 
Credit Officer och mellanchefer på relevanta avdel-
ningar har antagit ett flertal riktlinjer och rutiner av-
seende utlåning, avsättningar och förinkasso. 

Chief Credit Officer är primärt ansvarig för att genom-
föra analyser och följa upp Resurs kreditrisker. Resurs 
Chief Credit Officer hanterar centralt hela den nordis-
ka regionen och bistås av kreditchefer på landsnivå i 
Sverige, Norge, Finland och Danmark. Samtliga lands-
specifika kreditchefer rapporterar kreditrisker, anting-
en direkt eller indirekt till Chief Credit Officer.

För att reducera motpartsrisker genomför Resurs 
endast investeringar med stabila motparter med till-
fredsställande kreditvärdighet. Enligt Resurs Investe-
ringspolicy kan Resurs endast investera i godkända 
instrument, med specificerade minimikredit betyg, 
eller andra instrument som godkänts av styrelsen. 
Resurs likviditetsreserv består av tillgångar av väldigt 

hög kvalitet, främst stats- och kommunobligationer 
och säkerställda obligationer med högsta kreditbetyg. 
Per den 31 december 2015 bestod Resurs likviditets-
reserv av investeringar i stats- och kommunobligatio-
ner samt säkerställda obligationer.

Eftersom en stor andel av Resurs skulder är upptagna i 
SEK medan Bolagets tillgångar är denominerade i 
SEK, NOK, EUR och DKK uppstår motpartsrisker när 
bolaget säkrar valutariskexponeringar. Resurs hanterar 
motpartsriskerna genom att ingå valutaswappar med 
ett flertal olika stabila finansiella motparter. Resurs 
Banks valutasäkringar styrs av ISDA-avtal och dess 
säkerheter av CSA-avtal (vilket är en bilaga till ISDA-
avtalet).

Marknadsrisker
Definitioner
Marknadsrisk avser risken att förändringar i räntor och 
valutakurser kommer att leda till en nedgång i värdet 
av Resurs nettotillgångar och -skulder, inklusive, i min-
dre utsträckning, derivat. De huvudsakliga marknads-
riskerna för Resurs Bank är strukturella och hanteras 
centralt av Treasuryavdelningen med målsättningen 
att minimera negativ påverkan på Resurs intjäning. För 
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yA Banks vidkommande hanteras marknadsrisker av 
CFO och medlemmar av koncernledningen. Exempel 
på dessa strukturella risker är ränterisker, vilka uppstår 
när fasta ränteperioder i Bolagets låneverksamhet inte 
exakt överensstämmer med den fasta ränteperioden i 
Bolagets finansiering, eller mer sannolikt, på grund av 
Bolagets oförmåga eller ovillighet att överföra föränd-
ringar i marknadsräntor till kunder, och valutarisker, 
vilka uppstår vid finansiering av låneverksamheten i 
olika valutor.

Huvudsakliga risker
Ränterisker uppstår på grund av differenser mellan 
räntevillkor från å ena sidan finansiering (inklusive inlå-
ning), och å andra sidan, utlåning och placeringar. 
Resurs beräknar och rapporterar kvartalsvis till Finans-
inspektionen vilken effekt en plötslig förändring i den 
generalla räntenivån skulle ha på Bolagets finansiella 
värde. Ränterisker mäts och rapporteras genom en 
beräkning av hur det nuvarande värdet skulle föränd-
ras om räntan skulle förändras med två procentenhe-
ter (dvs. en parallell förflyttning i kurvan). Det nuvaran-
de värdet tas upp till bokfört värde.

Risker hänförliga till utländska valutakurser uppstår för 
Resurs på grund av differenser mellan valutadenomi-
neringen av tillgångar respektive skulder. Resurs mäter 
och redovisar risker hänförliga till utländska valutakur-
ser för Resurs Bank och Solid. Exponeringen beräknas 
i nominellt belopp utan avdrag för framtida kassaflö-
de.

Hantering av marknadsrisker
Resurs strävar efter att matcha fasta ränteperioder för 
tillgångar och skulder i den utsträckning det är möjligt. 
Per den 31 december 2015 hade Resurs Banks finan-
siering genom inlåning från allmänheten och skulder 
till kreditinstitut en genomsnittlig fast ränteperiod om 
mindre än tre månader. Merparten av Resurs erlagda 
räntor för inlåning och annan finansiering samt räntor 
som Resurs debiterar kunder för lån är per definition 
rörliga. Det finns dock en risk att Resurs inte kommer 
att kunna justera räntesatserna på de rörliga räntorna 
för tillgångar respektive skulder vid samma tillfälle, vil-
ket kan medföra ett räntegap på kort eller medellång 
sikt. Sådana försenade räntejusteringar på lån till kun-
der kan uppstå, till exempelvis, på grund av att Resurs 
har en skyldighet att meddela kunder i förväg om rän-
tehöjningar, eller för att räntehöjningen är kommersi-
ellt ogenomförbar. Resurs Bank kan också uppväga 
förändringar i räntor genom att ändra villkoren för sin 
nya utlåning till följd av Bolagets höga kreditomsätt-
ningsgrad. I den utsträckning Resurs är exponerat för 
tillgångar respektive skulder med fast ränta intar 
Resurs ett försiktigt förhållningssätt när det gäller att 

använda sig av fasta ränteperioder som överskrider ett 
år.

Resurs mäter och redovisar kontinuerligt ränterisker i 
enlighet med styrelsens övergripande riskramverk. 
Bolaget mäter ränterisker genom att använda en käns-
lighetsanalys som bygger på en parallell förflyttning i 
avkastningskurvan om 2,0 procentenheter. Resurs 
begränsar räntekänslighet genom att tillåta en maxi-
mal påverkan om 3,0 procent på det nuvarande värdet 
av kapitalbasen förutsatt en parallell förflyttning i 
ränte kurvan om 2,0 procentenheter.

Följande tabell anger limiter för nettoexponeringen 
enligt Resurs Banks riskramverk och Resurs Banks fak-
tiska nettoexponering i förhållande till en parallell för-
flyttning i räntekurvan om 2,0 procentenheter per 
angivna datum:

Per den 31 december
MSEK 2015 2014
Limit 89 68
Faktisk nettoexponering 15 34

När det gäller valutarisker är syftet med Resurs policy 
att begränsa effekten av förändringar i utländska valu-
tor i den mån det är möjligt, genom att matcha till-
gångar respektive skulder i samma valuta. Resurs 
använder också derivatinstrument, inklusive valu-
taswappar, för att begränsa påverkan från förändringar 
i utländsk valuta. Resurs valutaswapavtal täcker gene-
rellt en period om tre till sex månader. Eftersom vissa 
av de låneprodukter som Resurs erbjuder löper på 
längre tid än sex månader exponeras Resurs för valu-
takursrisker relaterade till dessa produkter i de fall där 
kortfristiga valutaswappar kan falla ut före återbetal-
ningstidpunkten för lånet. Resurs upprätthåller tillräck-
liga säkerheter för att uppfylla marginalsäkerhetskrav. 
Enligt policy ska Resurs Bank sträva efter att säkra mel-
lan 95 procent till 105 procent av den utländska 
valuta exponeringen. I syfte att försöka skydda sina vin-
ster mot förändringar i utländska valutakurser bibehål-
ler Resurs en relativt låg valutariskposition.

Resurs är också av redovisningsskäl exponerad mot 
omräkningsrisker vid omräkning av vinster i NOK, 
DKK, EUR, CHF och GBP till SEK. Resurs omräknar i 
den mån det är möjligt, på regelbunden basis mellan 
redovisningsperioder, vinster från övriga valutor till 
SEK för att undvika fluktuationer i valutakurser.

Enligt styrelsens övergripande riskramverk mäter och 
redovisar Bolaget kontinuerligt risker med utländska 
valutakurser. Riskramverket innehåller antagna limiter 
för maximal tillåten nettoexponering mot utländska 
valutor.
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Följande tabell anger Resurs faktiska valutaexponering per angivna datum:

Per den 31 december
(miljoner) 2015 2014 2013
Nettoexponering (NOK) 1 610 279 11
Nettoexponering (DKK) 14 503 –2
Nettoexponering (EUR) 7 654 –28

Följande tabell anger förändringar i Resurs resultat per år om värdet av den svenska kronan skulle ha förändrats 
med fem procentenheter jämfört med övriga angivna valutor för de angivna åren:

Per den 31 december
(miljoner) 2015 2014 2013
+/– 5 procentenheters förändring i  växelkursen SEK/NOK (NOK) 80 14 1
+/– 5 procentenheters förändring i  växelkursen SEK/DKK (DKK) 1 25 0
+/– 5 procentenheters förändring i  växelkursen SEK/EUR (EUR) 0 33 –1

Likviditetsrisker
Definitioner
Med likviditetsrisk avses risken att Bolaget inte kan 
uppfylla sina betalningsförpliktelser vid en viss given 
förfallodag, utan väsentliga kostnader för att finansiera 
betalningen. Med andra ord uppkommer likviditetsrisk 
när förfallotidpunkten för Bolagets tillgångar inte sam-
manfaller med tillgänglig finansiering (primärt inlå-
ning). Resurs definierar likviditetsrisk som risken att, i 
en ansträngd marknadssituation, Bolaget kommer ha 
svårigheter att uppfylla sina betalningsförpliktelser 
eller tvingas låna pengar på ofördelaktiga villkor. 

Huvudsakliga risker
Det finns risk att finansiering inte finns tillgänglig till 
acceptabla villkor, alternativt att finansiering inte alls 
finns att tillgå. Eftersom Resurs finansiering i stor 
utsträckning består av inlåning finns det ingen förutbe-
stämd löptid för denna finansiering och kunderna kan 
tekniskt sett göra uttag när som helst. På tillgångssi-
dan vet inte Resurs vilken betalningsplan en låntagare 
kan komma att välja, eller när en låntagare väljer att till 
fullo återbetala ett lån. Matchande förfallotider för till-
gångar och skulder är därför svårt att uppnå för 
Resurs.

Hantering av likviditetsrisker
Resurs strategi är att reducera likviditetsrisker genom 
följande åtgärder:

 • en centraliserad likviditetshantering,
 • en välbalanserad sammansättning av tillgångar och 

skulder samt välbalanserad fördelning av förfalloti-
der, 

 • en konservativ likviditetsreserv med tillgångar av 
hög kvalitet samt ytterligare likviditet för den dagli-
ga verksamheten,

 • minimikrav för intradagslikviditet,
 • daglig övervakning av likviditetsrisker och likvidi-

tetsrisklimiter, och
 • stresstester.

Resurs likviditetshantering är centraliserad inom Trea-
suryavdelningen, som är ansvarig för Resurs finansie-
ring och hantering av likviditetsreserven. Resurs likvidi-
tetsriskhantering fokuserar på att hantera finansiella 
behov (dvs. perioder i framtiden när tillgångar kom-
mer att överskrida finansieringen). Resurs tillgångar 
består huvudsakligen av privatlån, kreditkortslån och 
kortfristiga retail finance-lån. Resurs har börjat använ-
da vissa privatlån som säkerhet för vissa delar av finan-
sieringen i form av värdepapperisering.

Resurs långsiktiga finansieringsstrategi är att i större 
utsträckning uppnå matchande förfallotider och 
valutadenomineringar i fråga om tillgångar respektive 
finansiering. Strategin ämnar leda till lägre exponering 
för likviditetsrisker. Resurs har en finansieringsbas som 
består av ett flertal finansieringskällor: värdepapperi-
sering, MTN-obligationer, banklån, inlåning och eget 
kapital. Till största del består finansieringen av inlåning 
denominerad i SEK. Se ”Kommentarer till den finan
siella utvecklingen–Faktorer som påverkar Resurs 
rörelseresultat–Räntekostnader och finansiering”. 
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Följande tabell anger viss information om Resurs finansieringssammansättning för angivna perioder:

För räkenskapsåret som avslutades  
den 31 december

% 20151)  2014 2013
(reviderat)

Inlåning 69 83 85
Eget kapital 21 17 15
Värdepapperisering (ABS) 6 – –
MTN 3 – –
Banklån 1 n/m –
Totalt 100,0 100,0 100,0
1)  Inklusive effekterna av yA Bank-förvärvet. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 bestod yA Banks finansieringsbas av inlåning från allmänheten, eget kapital 

och MTN, vilka representerade 80 procent, 11 procent respektive 9 procent av yA Banks finansiering (beräknat på bokfört värde). Resurs har också vissa förlagslån, vilka Bolaget 
inte bedömer eller klassificerar som en del av sin finansieringsbas eller -mix. Se ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen–Finansiering, likviditet och kapitalresurser–Finansie
ring”.

Resurs mål är att använda finansieringskällor som:

 • tillhandahåller ökad grad av matchning av valutor 
avseende tillgångar respektive skulder,

 • tillhandahåller ökad grad av matchning över löpti-
der avseende tillgångar respektive skulder,

 • erbjuder diversifiering i fråga om marknader, inves-
terare, instrument, förfallotider, motparter och geo-
grafiska faktorer,

 • medför låg likviditetsrisk och har hög sannolikhet 
för att refinansieras genom prisstabilitet, regelbun-
denhet i utfärdande och ett brett deltagande av 
investerare, och

 • ger tillgång till relativt stora volymer för att tillfreds-
ställa finansieringsbehoven för en växande balans-
räkning.

Finansiering via värdepapperisering medför en hög 
nivå av matchning. Resurs har ett avsevärt behov av att 
överföra likviditet mellan olika länder, eftersom huvud-
delen av Bolagets inlåning är upptagna i SEK samti-
digt som Bolaget bedriver utlåningsverksamhet förut-
om i SEK även i NOK, DKK och EUR. Bolaget har för 
närvarande ingått valutaswapavtal för att motverka 
effekter av utländska valutor hänförliga till icke-match-
ande finansiering och utlåning.

Samtliga placeringar inom Resurs likviditetsreserv hål-
ler en mycket hög kvalitet. Den främsta likviditetsris-
ken uppstår till exempel när flertal kunder samtidigt 
tar ut sina insättningar. Resurs Bank använder en 
modell för beräkning av miniminivån för likviditetsre-
serven, vilken bland annat beräknas enligt storleken 
på inlåning, andelen som täcks av insättningsgaranti 
och relationen till insättningshavaren. Styrelsen har för 
likviditetsreserven fastställt en miniminivå om åtmins-
tone 1 000 miljoner SEK. Hanteringen och investering 
av likviditetsreserven är moderat och inom de gränser 
som fastställts av styrelsen. Resurs tillser att dess likvi-
da tillgångar är av hög kvalitet för att uppfylla kvantita-
tiva krav på LCR från ett regulatoriskt perspektiv.

Likviditetsrisk mäts på daglig basis i syfte att bedöma 
eventuella överhängande eller uppkomna likviditets-
frågor. Genom att använda dessa dagliga mått har 

Treasuryavdelningen möjlighet att förutse Bolagets lik-
viditetsrisk ur ett långsiktigt perspektiv och övervaka 
eventuella negativa trender. Beräkningar görs också 
separat per valuta. Likviditetsberäkningarna komplet-
teras på regelbunden basis med följande likviditets-
mått:

 • likviditet i förhållande till inlåning,
 • utlåning i förhållande till inlåning,
 • LCR, i enlighet med CRR, och
 • NSFR-kvoten.

Limiter avseende vissa likviditetsmått fastställs av CRR 
och Finansinspektionen samt Bolagets policies. Trea-
surykommittén har också ställt krav på olika likviditets-
mått som Treasuryavdelningen ska hantera.

Resurs rapporterar ett teoretiskt kassaflöde månatli-
gen till Finansinspektionen benämnd ”run off scena
rio”, där ingen ny utlåning sker samt ingen ny finansie-
ring kan erhållas. Enligt denna modell förväntas 
kunder återbetala sina lån enligt historiska nivåer och 
insättare förväntas göra uttag enligt historiskt beteen-
de. Enligt denna modell skulle Bolaget ha möjlighet 
att uppfylla samtliga sina betalningsskyldigheter i mer 
än tolv månader.

Resurs genomför också olika stresstest för att testa 
stora utflöden i inlåningen. Resurs använder dessa 
stresstest för att övervaka och mäta sin likviditet och 
för att försäkra att Bolaget har tillräcklig likviditet för 
att täcka utflöden i inlåningen i ett flertal stresscenari-
er.

Resurs har en beredskapsplan för likviditetsproblem. 
Denna plan specificerar roll- och ansvarsfördelningen 
vid olika krissituationer där åtgärder måste vidtas i 
samband med ett flertal fördefinierade scenarier. 

För ytterligare information om Resurs likviditetsposi-
tion, se ”Kommentarer till den finansiella utveckling
en–Finansiering, likviditet och kapitalresurser–  
Likviditet”.
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Operativa risker
Definitioner
Operativ risk definieras som risken att förluster uppstår 
till följd av inadekvata eller misslyckade interna pro-
cesser eller system, mänskliga fel eller externa händel-
ser. Definitionen inbegriper också legala risker. Med 
compliancerisker avses risker som uppstår till följd av 
icke-efterlevda lagar, föreskrifter och andra externa 
förordningar, samt policies, riktlinjer och andra interna 
regler som styr hur Bolaget bedriver sin verksamhet. 
Säkerhetsrisker definieras som risker för personal, ma-
teriella tillgångar (bland annat rån, brand eller liknan-
de) och immateriella tillgångar (bland annat avbrott i 
IT-system och icke-behörig tillgång till information).

Operativa risker innefattar:

 • processrisker, vilket innebär risker som uppstår på 
grund av svagheter i processer, såsom förlikningar 
och betalningar, eller misslyckanden med produkter 
eller kundavtal,

 • personalrisker, vilka uppstår vid förändrad beman-
ning, projektledning, företagskultur och kommuni-
kation, misstag av anställda eller Bolaget samt 
intressekonflikter eller internt bedrägeri,

 • IT-/systemrisker, vilket innebär risken för väsentlig 
påverkan på verksamhetens funktioner till följd av 
brister i Bolagets IT-system,

 • externa risker, vilket innebär risker som uppstår vid 
bedrägerier, eller händelser som orsakats av exter-
na parter, naturkatastrofer eller avsaknad av fysisk 
säkerhet, 

 • legala risker, vilka är mer eller mindre förekomman-
de i samtliga ovanstående kategorier, avser risken 
att, exempelvis, avtal ej blir verkställbara (helt eller 
delvis), stämningar, negativa utslag eller andra lega-
la processer som avbryter eller negativt påverkar 
verksamheten eller förutsättningar för kreditinstitut 
samt compliancerisker. Legala risker inbegriper 
också compliancerisker, vilka uppstår till följd av att 
lagar, regler, förordningar, avtal, föreskriven praxis 
och etiska standarder ej efterlevs och kan leda till 
nuvarande eller framtida risker i förhållande till 
resultat och kapital, och

 • övriga risker, såsom risker hänförliga till ersättnings-
system.

Huvudsakliga risker
Operativa risker innefattar en betydande grupp av 
heterogena risker. Resurs verksamhet stöds av olika 
processer, såsom bland annat processer för nyutlå-
ning, auktorisation och clearing, IT och finansiell rap-
portering. Komplexa eller dåligt utformade processer 
kan ge upphov till förluster i verksamheten, antingen 
eftersom de inte är anpassade efter sitt syfte, eller för 
att de inte fungerar tillfredställande. Till följd av detta 
kan Bolaget uppleva risker som exempelvis inmat-
ningsfel, misslyckande vid hantering av ställda säker-
heter, misslyckanden med produkter eller kundavtal, 
icke efterlevda lagar, regler, förordningar, etiska 

standarder eller ofullständig juridisk dokumentation 
samt tvister med säljare.

Hantering av personella resurser kan också vara en 
stor källa till operativa risker. Dåligt utbildade eller 
överarbetade anställda kan av misstag exponera Bola-
get för operativa risker (exempelvis genom datapro-
cessfel). Att se till de anställda förstår sina uppdrag, 
har förtroende och respekt för Bolaget samt iakttar 
Bolagets interna styrdokument och strategier är av 
avgörande betydelse för ett effektivt användande av 
de personella resurserna.

Bolagets verksamhet stöds av olika IT- och telekom-
munikationssystem. Komplexa, dåligt utformade eller 
inadekvat integrerade system kan ge upphov till ope-
rativa förluster, antingen eftersom de inte är anpassa-
de efter sitt syfte, eller för att de är dåligt fungerande. 
Tredjepartsleverantörer och outsourcade system som 
inte levererar i enlighet med överenskomna serviceni-
våer kan också orsaka operativa förluster. Externa fak-
torer som bedrägeri, brand, stormar, terroristhandling-
ar, vandalisering eller strömavbrott kan också orsaka 
störningar och operativa förluster för Bolaget.

Legala risker, inklusive compliancerisker, kan uppstå 
på grund av ett flertal frågor, från vidsträckta juridiska 
eller behörighetsfrågor till bristande efterlevnad av en 
viss bestämmelse i ett i övrigt fullföljt avtal. Särskilt 
compliancerisker kan leda till böter, skadestånd och/
eller hävande av avtal och kan skada ett instituts anse-
ende. Risker relaterade till ersättningssystem innefat-
tar primärt risken att ersättningssystemet främjar ett 
osunt risktagande eller står i konflikt med Bolagets 
långsiktiga intressen.

Hantering av operativa risker
Bolaget har valt att hantera operativa risker med ett 
antal åtgärder inklusive, bland annat, identifiering, 
utvärdering, expertis, utbildning, dokumentation, 
övervakning, kontroll och rapportering. Bolagets fokus 
är att reducera de väsentliga riskerna i så stor utsträck-
ning som möjligt genom de rutiner Bolaget tillämpar. 
Bland annat har Bolaget lagt ner mycket energi på att 
etablera en mycket rutinstyrd organisation med poli-
cies, riktlinjer och rutiner utformade för att uppnå en 
hög nivå av intern styrning och kontroll, samt backup-
rutiner i händelse av misstag. Genom att dela upp 
organisationen i funktioner med tydliga ansvarsområ-
den och rapporteringskrav kan Bolaget effektivt spåra 
och hantera operativa risker. Resurs tillämpar en 
modell som innebär att beslut måste fattas på en viss 
nivå för olika verksamheter och processer i syfte att 
definiera den behörighetsnivå som krävs för beslut 
inom respektive område. Exempelvis måste godkän-
nande av nya produkter beslutas på en hög nivå. 
Samtliga projekt presenteras för Chief Strategy Officer 
varefter NPAP-kommittén avgör vilka projekt (inklusive 
nya produkter, nya marknader, nya processer samt 
väsentliga förändringar i befintliga produkter, markna-
der eller processer) som bör hanteras i enlighet med 
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Bolagets NPAP-policy. Utöver Bolagets till stor del 
rutinbaserade och regeldrivna policies tillser Resurs att 
dess anställda är väl utbildade och mycket kvalificera-
de. Kontrollfunktionerna Compliance och Riskkontroll 
tar aktiv del i utbildningen av nya och tillfälligt anställ-
da. För yA Banks vidkommande hanteras nödvändiga 
projekt av medlemmar av koncernledningen, istället 
för genom en NPAP-kommitté.

För att identifiera potentiella risker sammanställer och 
uppdaterar Resurs regelbundet en lista över väsentliga 
operativa processer, vilka samtliga har tilldelats en 
ansvarig person. Därefter identifierar Bolaget interna 
regler som påverkar dessa processer och skapar flö-
desscheman som belyser all väsentlig information och 
en riskbedömning för varje process.

Utöver Resurs regelbundna analyser av åtskilliga risker 
över hela koncernen, använder Bolaget ett antal verk-
tyg för att identifiera, hantera och rapportera specifika 
operativa risker. Varje Koncernbolag hanterar, bland 
annat, rutiner för att ta fram nya produkter och proces-
ser, rapportera incidenter, administration av klagomål 
och utförande av självutvärdering och stresstester.

Bolaget följer regelbundet upp eventuella kostnader 
som uppstår till följd av operativa fel. Resurs använder 
ett incidentrapporteringssystem för att dokumentera 
och följa upp eventuella operativa incidenter varige-
nom det garanteras att brister är avhjälpta samtidigt 
som liknande framtida risker kan minimeras. The Head 
of Risk Control erhåller, granskar och hanterar rappor-
terna som tagits fram genom incidentrapporterings-
systemet, varefter denne diskuterar rapporterna med 
den ansvariga för rapporten (såvida denne inte är ano-
nym) och med relevant operativ avdelning för att 
avhjälpa eventuella brister. Vidare granskar Riskkom-
mittén incident- och riskrapporten och tar hänsyn till 
sannolikhet för, och konsekvensen av, ett eventuellt 
förverkligande av risken och bedömer den nuvarande 
kontrollens tillräcklighet vid hanterande av en sådan 
risk. 

Resurs anställda uppmuntras att lyfta eventuella pro-
blem eller allvarliga incidenter som de upptäcker. 
Sådana frågor måste hanteras konfidentiellt och 
undersökas grundligt. Ingen anställd som, med goda 
intentioner, rapporterar eller upptäcker ett sådant pro-
blem får bli föremål för trakasserier eller repressalier. 
Anställda som önskar vara anonyma kan nyttja Bola-
gets rutiner för anonym rapportering (detta gäller med 
undantag för yA Bank).

Resurs har också interna regler för att hantera externt 
bedrägeri, särskilt bedrägeri relaterat till identitetsstöl-
der för kunders vidkommande, vid ansökningsskedet, 
och framförallt relaterat till kunders kreditkortskonton 
och bedrägliga transaktioner på befintliga konton. För 
att skydda sig mot identitetsstölder använder sig 
Resurs av säkerhetsverifieringsprocesser vilka ökar i 
intensitet baserat på lånebelopp. För befintliga kredit-
kortskonton använder Resurs en extern 

bedrägeribevakningsprogramvara för övervakning och 
flaggning av misstänkta bedrägerier i realtid. När 
Resurs flaggar en transaktion kommer kundens kort att 
blir föremål för en så kallad softblock, varefter kunden 
kontaktas för verifikation. 

Resurs har etablerat en avdelning och en chef som 
ansvarar för hanteringen av IT-risker. Hanteringen av 
identifierade IT-risker görs primärt i enlighet med IT- 
och säkerhetspolicies som har antagits av styrelsen. 
Utöver fastställda IT-rutiner och -processer har Resurs 
fastställt beredskapsplaner för att minimera IT-riskerna, 
vilket bland annat åskådliggörs genom Bolagets avtal 
med externa parter för backup-system. Dessutom har 
Bolaget en kontinuitetsplan med prioritering och tids-
mål för återställning av bolagets processer. Återställ-
ning av vitala datasystem och information testas på 
regelbunden basis. 

Resurs Juristavdelning och Compliancefunktion 
 arbetar med att hantera legala risker genom att:

 • säkerställa att Resurs affärsverksamhet bedrivs i 
enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter och övri-
ga förordningar,

 • säkerställa att ingångna avtal och övriga juridiska 
dokument efterlevs och är korrekta och giltiga,

 • bedöma risker i förhållande till ingivande av avtal 
och andra juridiska dokument,

 • bedöma risker i förhållande till hanteringen, och 
efterlevnaden av, juridiska åtgärder.

Resurs har också fastställt en process för att hantera 
risker hänförliga till en osäker regulatorisk miljö i 
snabb förändring vilken ställer krav på ökad försiktig-
het. Bolaget övervakar och diskuterar löpande identi-
fierade regelverk som är tillämpliga på Bolagets verk-
samhet. Till exempel, i avvaktan på implementeringen 
av Solvens II, genomförde Solid omfattande internt 
arbete och investeringar, inklusive: (i) inrättande av ett 
internt projektteam och sjösättande av kvalitativa och 
kvantitativa analyser och granskningar under 2011, (ii) 
investeringar i riskberäknings- och rapporteringsverk-
tyg för den kvantitativa rapporteringen från en tredje 
part, och (iii) deltagande i ett frivilligt förberedande 
Solvens II-rapporteringsprogram skapat av Finansin-
spektionen för svenska försäkringsbolag, genom vilket 
Solid har givit in både kvalitativa och kvantitativa rap-
porter sedan 2014. Enligt ledningen, baserat på Solids 
senaste förberedande rapport genom det förberedan-
de rapporteringsprogrammet inför Solvens II, efterlev-
des samtliga krav som uppställs enligt Solvens II-direk-
tivet. Den första kvantitativa rapporteringen som krävs 
enligt Solvens II kommer dock äga rum i maj 2016. Det 
finns en risk att Solid inte kommer att efterleva samtli-
ga krav som uppställs enligt Solvens II-direktivet.

Juristavdelningen och Compliancefunktionen har det 
primära ansvaret för att identifiera nya eller ändrade 
regelverk som är tillämpliga för Bolagets vidkomman-
de, samt för bedömningar av påverkan på Bolagets 
affärsaktiviteter. Advokatbyråer i respektive land där 
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Koncernbolagen bedriver verksamhet är vid behov 
behjälpliga med riskbedömningar och regulatoriska 
uppdateringar vad gäller den lokala lagstiftningen.

Resurs genomför regelbundna riskbedömningar med 
avseende på Bolagets ersättningssystem. Mot bak-
grund av dessa bedömningar har styrelsen antagit en 
ersättningspolicy som anger ramverket för Resurs 
ersättningssystem. Ersättningspolicyn revideras 
åtminstone årligen. 

Verksamhetsrisker
Definitioner
Verksamhetsrisker definieras som de risker utanför den 
operativa verksamheten som hotar att negativt påver-
ka ett bolags förväntade vinst. Verksamhetsrisker för-
sämrar fundamentalt ett bolags möjligheter att bedri-
va verksamhet, såsom strategiska misslyckanden, 
skador på anseendet, regulatoriska förändringar och 
konkurrenstryck. Verksamhetsrisker innefattar:

 • strategiska risker, vilket avser nuvarande och poten-
tiell påverkan på vinst eller kapital härrörande från 
dåliga affärsbeslut, avsaknad av reaktion på mark-
nadsförändringar och risker i samband med förvärv 
eller större investeringar, 

 • risker hänförliga till den makroekonomiska miljön, 
vilket avser nuvarande och potentiell påverkan på 
vinst på grund av konkurrenters ageranden, föränd-
ringar i branschen, på efterfrågan eller i makroeko-
nomin, och

 • ryktesrisk, vilket avser risken för försämrad vinst på 
grund av negativ påverkan på Bolagets eller bran-
schens anseende. Ryktesrisk bör betraktas som en 
generisk term som omfattar risken att anseendet 
skadas oavsett anledning.

Huvudsakliga risker
Strategiska risker kan uppstå i åtskilliga situationer. 
Exempelvis kan misslyckanden eller icke fullföljda 
investeringar i verksamheten såsom expansionsprojekt 
eller större IT-projekt leda till förlorade investerings-
kostnader eller uppkomna återställningskostnader. I 
egenskap av ett reglerat finansiellt institut är Bolaget 
exponerat för risker hänförliga till negativa förändring-
ar i den allmänna makroekonomin samt politiska för-
ändringar och ändrade marknadsförutsättningar. För-
ändringar i tillämpliga lagar och förordningar, vilka 
ligger utanför Bolagets kontroll, påverkar också Bola-
gets verksamhet. Avslutningsvis är Resurs anseende 
mycket viktigt för dess verksamhet. Eventuella skador 
på Resurs anseende skulle påverka Bolagets verksam-
het, eftersom Resurs anseende är en nyckelfaktor, inte 
bara när det gäller att erhålla nya kunder och generera 
intäkter, utan som bank är Resurs bankanseende som 
ett starkt och stabilt institut nödvändigt för att upprätt-
hålla en adekvat inlåningsbas.

Hantering av verksamhetsrisker
Bolaget strävar efter att minimera de strategiska ris-
kerna. Resurs policy är att begränsa större strategiska 
beslut eller investeringar till dess de är ändamålsenligt 
utredda. Även om Bolaget nyligen har vuxit snabbt 
genom förvärv intar Resurs ett försiktigt förhållnings-
sätt vid bedömningen av potentiella förvärv, från 
insamlande av information, genom förvärvet, till inte-
greringen av målbolaget i Resurs verksamhet. Detta 
skapar stabilitet i organisationen och i verksamheten 
och reducerar bland annat operativa risker. Vidare 
övervakar Bolaget kontinuerligt branschtrender vilket 
möjliggör för Bolaget att noggrant anpassa sin strate-
giska position baserat på skiften i branschpraxis. 
Exempelvis följer Resurs konsumenttrender i syfte att 
granska och anpassa kreditbedömningar och justera 
produkterbjudanden baserat på konkurrenters bete-
enden. Samtliga större strategiska beslut eller investe-
ringar måste godkännas i sin helhet av styrelsen och 
därefter följas upp grundligt. 

Som en del av Resurs riskhantering används ett antal 
förutbestämda potentiella scenarier för hantering av 
potentiella förändringar i makroekonomiska förutsätt-
ningar. Resurs inrangerar möjliga förändringar i de 
makroekonomiska förutsättningarna i Bolagets poli-
cies när det gäller bland annat likviditets- och mark-
nadsrisker. Resurs strävar efter att konsekvent förhålla 
sig till detta förhållningssätt genom att (i) inte minska 
marginalerna för att skapa tillväxt, (ii) inte ta ytterligare 
kreditrisker för att skapa tillväxt och (iii) upprätthålla en 
försiktig finansierings- och likviditetsprofil, oavsett för-
ändrade makroekonomiska förutsättningar.

Ryktesrisk betraktas primärt som möjlig bikonsekvens 
vid realiserande av övriga väsentliga risker, såsom 
operativa risker. Skador på Resurs anseende kan 
exempelvis vara en möjlig konsekvens av att Resurs 
inte uppfyller sina skyldigheter gentemot befintliga 
kunder vilket kan resultera i skadeståndsansvar eller 
förlust av kunder. Konsekvenserna kan också vara rela-
terade till allmänhetens mottagande av Resurs pro-
dukterbjudanden eller Bolagets kundbemötande. För 
att begränsa denna anseenderisk har Resurs för avsikt 
att kontrollera samtliga risker på ett vederbörligt sätt. 
Resurs har också fastställt rutiner för extern kommuni-
kation och medial hantering för att begränsa potentiell 
skada vad gäller marknadens förtroende för, och all-
mänhetens mottagande av, Resurs.

Försäkringsrisker
Definitioner
Försäkringsrisker är de risker som är direkt förknippa-
de med utgivandet av försäkringar, såsom premierisk, 
reservavsättningsrisker och återförsäkringsrisker. Pre-
mierisk är risken att förluster enligt försäkringsavtalet 
kommer att överskrida den premie som erhålls från 
försäkringstagaren. Reservavsättningsrisk är risken att 
avsättningar som gjorts för icke-reglerade anspråk inte 
är tillräckliga för att täcka hela anspråket. 
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Återförsäkringsrisk uppstår vid otillräckliga, inkorrekta 
eller bristfälliga återförsäkringsavtal.

Huvudsakliga risker
Solids primära försäkringsrisker är hänförliga till pre-
mie, reserv och återförsäkring.

Hantering av försäkringsrisker
Solid har vissa gränser för vilka försäkringsbelopp som 
Solid är villigt att åta sig. Solids styrelse är direkt 
ansvarig för att från fall till fall avgöra huruvida Solid 
ska ta på sig en viss större individuell riskexponering. 
Solid hanterar försäkringsrisker genom att regelbun-
det granska och utvärdera debiterade premienivåer 
för dess försäkringar i syfte att bedöma lönsamhet och 
exponering jämfört med värdet av den försäkrade 
egendomen. 

Solid hanterar reservavsättningsrisker genom att 
använda statistiska modeller och bedömning av indivi-
duella händelser med hänsynstagande till de reserver 
som täcker samtliga förväntade framtida störningar, 
inklusive förluster som ännu inte har rapporterats.

Solid hanterar återförsäkringsexponering genom att 
ingå återförsäkringsavtal endast på årlig basis vad gäl-
ler dess mer riskfyllda försäkringsavtal, vilket möjliggör 
för Solid att regelbundet utvärdera och kontrollera 
återförsäkringsrisker. Solid väljer noggrant återförsäk-
ringsparter baserat på risktäckning, kompetens och 
finansiell stabilitet. 

Kapital- och likviditets utvärderings-
process (IKU/ILU)
Bolagets mål med riskhanteringen inbegriper, utöver 
att uppnå adekvat intern hantering och kontroll samt 
att efterleva legala kapitalkrav, att garantera att Bola-
get har förmåga att fortsätta bedriva affärsverksamhet 
genom uppfyllelse av såväl kortsiktiga som långsiktiga 
mål. Genom IKU/ILU är de kapital- och likviditetsnivåer 
som Bolaget måste upprätthålla i syfte att uppfylla 
dessa mål fastställda. För information om legala kapi-
talkrav som är tillämpliga för Bolagets samt viss infor-
mation rörande Bolagets kapitalsituation, se ”Kom
mentarer till den finansiella utvecklingen–Finansiering, 
likviditet och kapitalresurser–Kapitalsituation”.

IKU/ILU är en intern process där Resurs bedömer den 
interna kapitaltäckningen och det interna kapital som 
Resurs anser är ändamålsenligt för att kunna täcka 
samtliga risker som Bolaget för närvarande är, eller 
senare kan bli, exponerat för. Styrelsen och Bolagets 

koncernledning samarbetar för att utveckla och modi-
fiera Bolagets förhållningssätt och utförande av IKU/
ILU, där styrelsen har det slutliga ansvaret. Bolagets 
IKU/ILU-policy anger roll- och ansvarsfördelning samt 
de grundläggande kraven för IKU/ILU. Styrelsen är 
ansvarig för att garantera en regelbunden granskning 
av IKU/ILU-policyn samt för att anta IKU/ILU-policyn 
åtminstone årligen. I samband med bedömningen av 
Bolagets interna kapitaltäckning analyserar regelbun-
det respektive riskansvarig Bolagets riskexponering 
och potentiella negativa effekter på verksamheten.

Riskkommittén är ansvarig för att granska IKU/ILU-rap-
porten innan den godkänns av styrelsen. Kapital- och 
likviditetsutvärderingen bör granskas av Riskkommit-
tén så ofta som det anses nödvändigt och åtminstone 
årligen. Treasuryavdelningen är ansvarig för att upp-
rätta IKU/ILU-rapporten med avseende på finansiella 
risker samtidigt som Kreditriskavdelningen är ansvarig 
för att upprätta IKU/ILU-rapporten med avseende på 
kreditrisker. Ekonomiavdelningen är ansvarig för att 
upprätta IKU/ILU-rapporten med avseende på bud-
get- och kapitalplan. CEO är ansvarig för att upprätta 
IKU/ILU-rapporten med avseende på samtliga övriga 
risker som inte har täckts av andra funktioner, samt för 
granskning, godkännande och förståelse av IKU/ILU-
rapporten. Koncernledningen är ansvarig för upprät-
tande av IKU/ILU-rapporten med avseende på opera-
tiva risker. Internrevisionen är ansvarig för en 
oberoende granskning av IKU/ILU. Riskkontrollfunktio-
nen samordnar arbetet mellan ett flertal parter för den 
övergripande IKU/ILU-processen.

IKU/ILU-rapporten upprättas minst årligen. IKU/ILU-
rapporten syftar till att formalisera IKU/ILU-processen 
och underlätta styrelsens granskning och godkännan-
de av rapporten och, när det är nödvändigt, Finans-
inspektionens granskning av rapporten. IKU/ILU- 
rapporten bör innehålla följande områden. 

 • sammanfattning,
 • bakgrund,
 • nuvarande och prognostiserad finansiell position 

och kapitalsituation,
 • riskhanteringsprocess, inklusive övergripande risk-

analys och stresstester,
 • kapital och likviditetstäckning,
 • kapitalplanering,
 • kvalitetskontroll, granskning och godkännande av 

IKU/ILU, och
 • användandet av IKU/ILU i organisationen.
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Sverige
Rättsligt regelverk
Resurs bedriver bank- och försäkringsverksamhet, vil-
ket innebär att koncernen inkluderar reglerade enhe-
ter som omfattas av tillämplig nationell rätt och lokala 
myndighetsföreskrifter i de jurisdiktioner där Resurs är 
verksamt, särskilt relaterat till bankverksamhet, finan-
siella tjänster och försäkringsverksamhet. Koncernens 
verksamhet lyder under föreskrifter och tillsyn av 
Finansinspektionen och norska Finanstilsynet, men 
även under den finska finansinspektionen (Fi. Finanssi
valvonta), den danska finansinspektionen (Dk. Finan
stilsynet), den schweiziska finansinspektionen (Ch. 
Autorité fédérale de surveillance des marchés financi
ers), samt i viss utsträckning även tillsynsmyndigheter i 
de EES-länder där koncernen bedriver gränsöverskri-
dande verksamhet.

Koncernen regleras generellt av aktiebolagslagen. 
Bankverksamheten och försäkringsförmedlings-
verksamheten som bedrivs i Resurs Bank regleras 
huvudsakligen BFRL samt FFL. Försäkringsverksamhe-
ten som bedrivs i Solid regleras huvudsakligen av FRL 
samt FFL. Ytterligare relevanta lagar som styr Resurs 
verksamhet inkluderar lagen (1996:1006) om anmäl-
ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lagen 
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och 
värdepappersbolag samt lagen (2014:966) om kapital-
buffertar.

Resurs omfattas även av ett stort antal bindande före-
skrifter och allmänna råd utfärdade av Finansinspektio-
nen, exempelvis Finansinspektionens föreskrifter om 
hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för 
kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2010:7, 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FFFS 
2014:1, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om hantering av operativa risker FFFS 2014:4, 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
informationssäkerhet, IT-verksamhet, och insättnings-
system FFFS 2014:5, Finansinspektionens föreskrifter 
om tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:12 samt 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
försäkringsrörelse FFFS 2015:8.

Dessutom är Resurs föremål för omfattande reglering 
inom andra områden, inklusive, men inte begränsat 
till, konsumentskydd och behandling av personuppgif-
ter inom samtliga jurisdiktioner där Resurs bedriver 
verksamhet.

Finansinspektionen
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för svenska 
kreditinstitut, svenska försäkringsföretag och anknutna 
försäkringsförmedlare. Finansinspektionens tillsyn 
omfattar även andra typer av finansiella företag samt 
utländska filialer och gränsöverskridande verksamhe-
ter hos svenska kreditinstitut, svenska försäkringsföre-
tag, anknutna försäkringsförmedlare samt i viss 
utsträckning även utländska kreditinstituts svenska fili-
aler samt utländska försäkringsföretags svenska filialer. 
Finansinspektionen ansvarar således för tillsynen över 
Resurs, inklusive den gränsöverskridande verksamhe-
ten och de utländska filialer som bedrivs av Resurs 
Bank och Solid.

Finansinspektionen utövar sin tillsyn genom analys av 
rapporter avseende bland annat kapitaltäckning, sol-
vens, (inklusive Solvens II, vilket beskrivs i detalj 
nedan), stora exponeringar och finansiellt resultat, så 
väl som genom platsbesök för att säkerställa att varje 
banks respektive försäkringsföretags verksamhet följer 
tillämpliga svenska lagar och regler. Utöver tillsyns-
funktionen utfärdar Finansinspektionen bindande före-
skrifter och allmänna råd för företag som bedriver 
bankverksamhet, försäkringsverksamhet och försäk-
ringsförmedlingsverksamhet i Sverige. Om ett sådant 
företags verksamhet inte är sund eller företaget i 
övrigt bryter mot tillämpliga lagar eller andra författ-
ningar ska Finansinspektionen ingripa. Vid ingripande 
kan Finansinspektionen besluta om administrativa 
sanktioner, exempelvis anmärkning, varning, sank-
tionsavgift, och återkallelse av tillstånd och/eller 
registrering att bedriva verksamhet.

Sverige är inte medlem i den gemensamma tillsyns-
mekanismen avseende tillsyn av banker inom Europe-
iska unionen. Inga tillsynsbefogenheter avseende 
bankverksamhet har således överflyttats från Finansin-
spektionen till ECB.

Finansinspektionen har kungjort att vissa riktlinjer 
utfärdade av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna, 
Europeiska bankmyndigheten (”EBA”), Europeiska 
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(”EIOPA”) och Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten (”ESMA”), ska betraktas som mot-
svarande de allmänna råden utfärdade av Finansin-
spektionen så snart sådana riktlinjer från de europeiska 
tillsynsmyndigheterna har blivit översatta till svenska 
och Finansinspektionen har beslutat att iaktta riktlin-
jerna. Dessutom ska nationella myndigheter och 
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företag med alla tillgängliga medel försöka följa såda-
na riktlinjer som utfärdats av de europeiska tillsyns-
myndigheterna.

Finansinspektionens föreskrifter är bindande medan 
de allmänna råden inte är bindande per se, men kan 
betraktas som soft law som indikerar hur ett företag 
vederbörligen ska agera (god praxis) i en given situa-
tion, men tillåter företaget att välja ett adekvat alterna-
tiv i den mån liknande objektiva resultat kan erhållas 
genom detta alternativ (vanligen refererat till såsom 
”följ eller förklara”). Om ett försäkringsföretag inte 
efterlever de allmänna råden och misslyckas med att 
presentera ett adekvat alternativ för att uppnå liknan-
de objektiva resultat, kan Finansinspektionen utfärda 
sanktioner på den grund att företaget bryter mot god 
försäkringsstandard, vilket är ett krav enligt FRL.

Åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
Resurs måste följa tillämpliga lagar och regler av-
seende motverkande av penningtvätt och finansiering 
av terrorism, framförallt lagen (2009:62) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism, FFFS 2009:1. De legala kraven innebär krav på 
kundkännedom i samband med att kunder inleder en 
affärsförbindelse, förande av register i syfte att mot-
verka penningtvätt samt skyldighet att rapportera 
misstänkta brott mot lagen till Polismyndigheten.

Den 20 maj 2015 antog Europaparlamentet det fjärde 
penningtvättsdirektivet. I och med antagandet av det 
nya direktivet upphävdes det tredje penningtvättsdi-
rektivet och banker ålades en skyldighet att vara mer 
uppmärksamma avseende misstänkta transaktioner 
som utförs av dess kunder än enligt gällande lagstift-
ning. Inga initiativ eller lagstiftningsförslag har ännu 
presenterats eller antagits i Sverige i syfte att genom-
föra direktivet. Emellertid trädde vissa ändringar i kraft 
den 1 augusti 2015 i lagen om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism i syfte att anpassa 
reglerna till internationella standarder framtagna av 
Financial Action Task Force. Eftersom dessa standar-
der även till stor del har legat till grund för det fjärde 
penningtvättsdirektivet är det ännu oklart om och i vil-
ken utsträckning ändringar av det svenska regelverket 
erfordras i anledning av implementeringen av det fjär-
de penningtvättsdirektivet. Det fjärde penningtvättsdi-
rektivet ska ha implementerats i Europeiska unionens 
medlemsstater senast den 26 juni 2017. Den 1 februari 
2016 offentliggjordes ett statligt betänkande av den 
svenska regeringen som innehöll ett förslag på hur 
den svenska lagstiftningen bör ändras för att uppfylla 
kraven enligt fjärde penningtvättsdirektivet. Detta 
betänkande innehöll ett förslag till en ny (omarbetad) 
lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism, som föreslås träda i kraft den 26 juni 2017. 

Om, och i vilken utsträckning, betänkandet kommer 
att beaktas vid framtida lagstiftning är okänt.

Personuppgifter
Behandling av personuppgifter som utförs av bolag 
etablerade inom Europeiska unionen regleras av Euro-
peiska unionens dataskyddsdirektiv (95/46/EG) som 
varje medlemsstat ska ha införlivat i nationell lagstift-
ning. I Sverige har detta gjorts genom PUL. PUL kräver 
bland annat att personuppgifter samlas in endast för 
särskilda, uttryckligt angivna, och legitima ändamål 
och att de behandlas på ett sätt som är förenligt med 
dessa syften. Vidare måste personuppgifter vara adek-
vata, relevanta och får inte omfatta mer än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de 
samlats in och/eller behandlats och inte bevaras under 
längre tid än vad som är nödvändigt. Som allmän 
utgångspunkt gäller att Resurs måste ha ett legitimt 
skäl för att få behandla personuppgifter och måste 
informera den berörda personen om behandlingen av 
personuppgifter.

Resurs står under tillsyn av Datainspektionen och mot-
svarande myndigheter i Danmark, Finland och Norge. 
Resurs har etablerat procedurer för hantering av per-
sonuppgifter och utsett ett personuppgiftsombud i 
syfte att uppfylla kraven enligt relevanta regelverk, 
inklusive Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd samt riktlinjer från EBA och Datainspektionen. 
Resurs procedurer för hantering av personuppgifter 
inkluderar antagna instruktioner avseende personupp-
gifter, IT- och säkerhetspolicy samt policies avseende 
outsourcing.

Behandling av personuppgifter är reglerat på EU-nivå. 
Den 25 januari 2012 publicerade Europeiska kommis-
sionen ett förslag till GDSF varefter flera ändringar i 
förslaget har föreslagits av Europeiska kommissionen, 
Europaparlamentet och Ministerrådet. Den 15 juni 
2015 godkände Ministerrådet formellt ett reviderat 
utkast av GDSF. Den 15 december 2015 enades Euro-
peiska unionens institutioner om en kompromiss av-
seende förslaget om GDSF, vilket innehöll bestämmel-
ser om en tvåårig övergångsperiod och skulle 
innebära väsentliga skillnader jämfört med nuvarande 
reglering om behandling av personuppgifter inom 
Europeiska unionen, och ersätter nationell lagstiftning, 
stärker enskildas rättigheter och ålägger bolag som 
hanterar personuppgifter strängare krav och sanktio-
ner med sanktionsavgifter som kan uppgå till det 
högre av 20 miljoner EUR och fyra procent av bolagets 
årliga globala omsättning. Överträdelser är gruppera-
de i kategorier med olika sanktionsavgiftsnivåer. En 
slutlig version av GDSF godkändes av Europeiska 
rådets COREPER varefter Europaparlamentet förvän-
tades godkänna förslaget. Publicering i Europeiska 
unionens officiella tidning förväntas ske i april eller maj 
2016, och GDSF kommer att träda i kraft två år senare, 
det vill säga i april eller maj 2018. Resurs inväntar 
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publicering i Europeiska unionens officiella tidning och 
kommer därefter påbörja bedömningen av den fulla 
påverkan som den föreslagna förordningen kommer 
att ha på Resurs verksamhet.

Betaltjänstdirektivet
BTD antogs 2007. Denna rättsakt utgjorde den rättsli-
ga grunden för en inre marknad för betalningar i syfte 
att etablera säkrare och mer innovativa betaltjänster 
inom hela EU. Målet med lagstiftningen var att göra 
landsöverskridande betalningar lika lätta att genomfö-
ra, effektiva och säkra som ”nationella” betalningar 
inom en medlemsstat. BTD uppdaterades och gran-
skades därefter for att inkludera regler om förmed-
lingsavgifter för kortbaserade betaltransaktioner, inklu-
sive den nyligen beslutade begränsningen av 
förmedlingsavgifter om 0,3 procent. BTD har imple-
menterats i svensk rätt, bland annat genom införandet 
av betaltjänstlagen (2010:751).

I slutet av december 2015 antog Europeiska kommis-
sionen det andra betaltjänstdirektivet ((EU) 2015/2366) 
om betaltjänster på den inre marknaden (”BTD2”), 
som uppdaterade och kompletterade de EU-regler 
som antagits med stöd av BTD. BTD2:s huvudsakliga 
mål är att (i) bidra till en mer integrerad och effektiv 
betaltjänstmarknad inom Europeiska unionen, (ii) för-
bättra marknaden för betaltjänstleverantörer (inklusive 
nya aktörer), (iii) göra betalningar tryggare och mer 
säkra, (iv) skydda konsumenter, och (v) uppmuntra till 
lägre priser för betaltjänster. 

BTD2 breddar tillämpningsområdet jämfört med BTD 
genom att omfatta nya tjänster och marknadsaktörer. 
Dessutom innebär BTD2 ytterligare reglering av vissa 
tjänster som täcktes av BTD. BTD2 uppdaterar också 
det befintliga undantaget för teleutrustning genom att 
begränsa undantaget så att det endast är tillämpligt 
på mikrobetalningar för digitala tjänster och inkluderar 
transaktioner med tredjeland även när endast en av de 
inblandade betaltjänstleverantörerna finns inom Euro-
peiska unionen (en så kallad ”one-leg transaction”). 
BTD2 förbättrar också samarbetet och informationsut-
bytet mellan myndigheter som utför tillsyn och över-
vakning av betalningsinstitut. EBA kommer till exem-
pel att utveckla ett centralt register över tillståndsgivna 
och registrerade betalningsinstitut.

För att göra elektroniska betalningar tryggare och mer 
säkra introducerade BTD2 förbättrade säkerhetsåtgär-
der som ska tillämpas av samtliga betalningsinstitut, 
inklusive banker för vilka EBA kommer att utveckla en 
specifik och objektiv säkerhetsstandard.

BTD2 ska implementeras i svensk lagstiftning två år 
efter att direktivet antagits och Resurs utvärderar för 
närvarande vilken påverkan den förslagna lagstiftning-
en kommer att ha på Resurs verksamhet, varför Resurs 
inväntar det svenska lagstiftningsförslaget för imple-
menteringen av direktivet i svensk nationell rätt.

Reglering avseende bankverksamhet
Tillstånd att bedriva bankverksamhet och andra 
godkännanden
Enligt BFRL ska bankrörelse bedrivas enligt tillstånd 
som utfärdas av Finansinspektionen. Resurs Bank 
beviljades den 24 oktober 2001 tillstånd att bedriva 
bankrörelse av Finansinspektionen genom beviljande 
av oktroj. Finansinspektionen har även beviljat Resurs 
Bank tillstånd att bedriva gränsöverskridande handel i 
Danmark, Estland, Finland, Norge och Tyskland samt 
tillstånd att bedriva verksamhet genom filialer i Dan-
mark, Finland och Norge avseende bland annat utlå-
ning och betalningsförmedling. Dessa tillstånd är inte 
tidsbegränsade, men kan återkallas av Finansinspek-
tionen.

Enligt FFL ska alla anknutna försäkringsförmedlare 
anmälas för registrering hos Bolagsverket av det för-
säkringsföretag till vilket det är anknutet. Sådana 
registrerade anknutna försäkringsförmedlare är däref-
ter föremål för tillsyn av Finansinspektionen. Resurs 
Bank är behörig försäkringsförmedlare enligt FFL 
eftersom Bolaget är registrerat som anknuten försäk-
ringsförmedlare till Solid. Detta tillstånd är inte tidsbe-
gränsat, men kan återkallas av Finansinspektionen. 
Resurs Bank har även, genom notifiering till Finansin-
spektionen, rätt att bedriva gränsöverskridande han-
del i Danmark, Estland, Finland, Norge och Tyskland 
samt rätt att bedriva verksamhet genom filialer i Dan-
mark, Finland och Norge avseende försäkringsförmed-
ling.

Ägarprövning, ägarledningsprövning och 
ledningsprövning
Reglerna om ägarprövning, ägarledningsprövning och 
ledningsprövning i BFRL är av särskild vikt för Resurs 
aktieägare. Dessa regler innebär bland annat att till-
stånd från Finansinspektionen måste inhämtas innan 
en aktieägare förvärvar aktier som innebär att aktie-
ägarens direkta eller indirekta innehav i Resurs Bank 
uppgår till eller överskrider vissa tröskelvärden (10 
procent, 20 procent, 30 procent eller 50 procent av 
kapitalet eller rösterna i Resurs Bank eller resulterar i 
att Resurs Bank blir ett dotterbolag till förvärvaren) 
eller att aktieägaren på något annat sätt erhåller ett 
bestämmande inflytande över ledningen i Resurs 
Bank. Vidare ska styrelseledamöter, styrelsesupplean-
ter, CEO och vice VD i Resurs och Resurs Bank god-
kännas av Finansinspektionen enligt de svenska reg-
lerna om ledningsprövning.

Kapitaltäckningskrav och likviditetsregler
Till följd av den globala finanskrisen 2007–2010 har ett 
flertal åtgärder vidtagits i syfte att stärka de regelverk 
som gäller för finansiella företag. Ett av de mest bety-
delsefulla regulatoriska initiativen är Basel III som är 
ett omfattande förslag avseende reformer av regelver-
ket för regulatoriska kapitaltäckningskrav och 
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likviditetsregler för banker. Basel III-regelverket har 
införlivats i Europeiska unionen genom CRR samt CRD 
IV. CRR är direkt tillämplig i alla Europeiska unionens 
medlemsstater utan implementering medan CRD IV 
måste implementeras i nationell rätt av respektive 
medlemsstat.

CRR och CRD IV innehåller flera krav om kapitaltäck-
ning och likviditet, inklusive minimikapitalkrav och buf-
fertkapitalkrav som föreskriver att banker, exklusive 
kapitalbuffertkrav, alltid måste överstiga 4,5 procent 
kärnprimärkapitalrelation, 6 procent primärkapitalrela-
tion och 8 procent totalkapitalrelation. För ytterligare 
information om Resurs kapital och likviditet, se ”Kom
mentarer till den finansiella utvecklingen”.

Genom CRR och CRD IV tillkom även följande nya 
kapitalbuffertar: kapitalkonserveringsbufferten, den 
kontracykliska kapitalbufferten, systemriskbufferten 
och buffertarna för systemviktiga institut. Storleken på 
samtliga buffertar förutom kapitalkonserveringsbuffer-
ten varierar beroende på förekomsten av cykliska och 
strukturella systemrisker och kan således variera både 
över tid och mellan olika institut. Om ett institut inte 
uppfyller buffertkraven kan det bli föremål för föreläg-
gande om begränsningar avseende bland annat utdel-
ning.

Vidare har följande två nya likviditetskrav tillkommit 
genom CRR och CRD IV: likviditetstäckningskravet 
(LCR) och kravet på stabil nettofinansiering (NSFR). 
LCR syftar till att säkerställa att en bank har tillräcklig 
nivå avseende obelastade högkvalitativa tillgångar 
som kan omvandlas till likvida medel för att möta ban-
kens likviditetsbehov under en 30-dagarsperiod i hän-
delse av en akut likviditetskrävande situation. Kravet 
på NSFR fastställer ett lägsta tillåtet belopp för stabil 
finansiering, vilket baseras på likviditetsegenskaperna 
hos ett instituts tillgångar och verksamhet över en 
medellång till lång tidsperiod.

Utöver de nya kapital- och likviditetskraven innehåller 
CRR och CRD IV även nya regler inom andra områden, 
bland annat företagsstyrning, ersättningsregler och 
sanktioner.

Den svenska lagstiftningen som implementerar CRD 
IV trädde i kraft i augusti 2014 genom lagen 
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och 
värdepappersbolag samt lagen (2014:966) om kapital-
buffertar. Det kan noteras att samtliga kapitalbuffertar i 
CRR och CRD IV har införlivats i svensk rätt, inklusive 
systemriskbufferten som inte måste implementeras i 
nationell rätt. Buffertarna ska bestå av CET1.

Till följd av att CRR och CRD IV har trätt i kraft har 
Finansinspektionen även gjort ett flertal ändringar i 
dess föreskrifter i syfte att dessa ska överensstämma 
med, och komplettera, de nya reglerna.

Krishantering och resolution av kreditinstitut och 
värdepappersbolag
Enligt Krishanteringsdirektivet, vilket har implemente-
rats i Sverige framförallt genom Stödlagen och Resolu-
tionslagen, ges tillsynsmyndigheterna vissa befogen-
heter som generellt kan delas in i förebyggande 
befogenheter, befogenheter för tidigt ingripande och 
resolutionsbefogenheter. Ytterst kan myndigheterna 
ta kontrollen över en fallerande bank och till exempel 
överlåta banken till en privat köpare eller en statligt 
kontrollerad enhet i avvaktan på en lösning som invol-
verar privata aktörer. Alla dessa åtgärder kan vidtas 
utan krav på godkännande från aktieägarna.

En av de grundläggande principerna i Krishanterings-
direktivet är att aktieägarna i ett krisande institut ska 
bära de första förlusterna i händelse av fallissemang. 
Myndigheterna måste därför se till att aktieägarna bär 
förlusterna genom att dra in aktier eller kraftigt späda 
ut aktierna innan några resolutionsåtgärder vidtas som 
innebär förluster för borgenärerna till det fallerande 
institutet. Myndigheterna ges också befogenhet att 
skriva ned och/eller konvertera utestående skuld till 
aktier i banken (ofta hänvisat till som ”bail-in”). De 
flesta skulderna till en fallerande bank kan bli föremål 
för sådan nedskrivning/konvertering, förutom vissa 
specifika undantag såsom insättningar och säkerställ-
da skulder. Dessa åtgärder kan vidtas gentemot aktie-
ägare och borgenärer antingen tillsammans med 
andra resolutionsåtgärder eller, vad gäller aktier och 
andra primärkapital- samt supplementärkapitalinstru-
ment, dessförinnan samt fristående från resolutionsåt-
gärder (förutsatt att institutet anses vara icke livsdug-
ligt).

Det övergripande syftet med Krishanteringsdirektivet 
är att bevara finansiell stabilitet. Följaktligen är 
bestämmelserna huvudsakligen avsedda för system-
viktiga institut. Samtliga kreditinstitut omfattas dock av 
reglerna och kan således potentiellt bli föremål för 
resolutionsåtgärder, inklusive Resurs Bank. En förut-
sättning för att vidta resolutionsåtgärder är emellertid 
att det anses vara nödvändigt och proportionerligt för 
att uppnå resolutionsändamålen, såsom hänsynsta-
gande av systematisk stabilitet. Krishanteringsdirekti-
vet föreskriver även att aktier och andra primärkapital- 
samt supplementärkapitalinstrument kan skrivas ned/
konverteras fristående från resolution. Dessa åtgärder 
kan följaktligen vidtas oavsett om kriterierna för att 
vidta resolutionsåtgärder (såsom risk för störningar i 
det finansiella systemet) inte är uppfyllda.

Den statliga insättningsgarantin
Samtliga konton i Resurs Bank är anslutna till den 
svenska statliga insättningsgarantin som tillhandahålls 
av staten och omfattar insättningar på konton hos 
banker, värdepappersbolag och vissa andra institut 
enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. För att 
ett konto ska omfattas av insättningsgarantin måste 
institutet ha tillstånd från Finansinspektionen för att ta 
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emot kunders pengar på konto samt ansöka om 
anslutning av dess konton till insättningsgarantin innan 
dessa konton marknadsförs. Instituten är ålagda att 
betala årliga avgifter för att upprätthålla den insätt-
ningsgarantifond ifrån vilken potentiella utbetalningar 
under garantin kommer att göras. Det maximala 
belopp som garanteras under den svenska statliga 
insättningsgarantin är för närvarande ett belopp i SEK 
som motsvarar 100 000 EUR. Insättningsgarantin 
omfattar insättningar av alla typer av insättare förutom 
banker, kreditmarknadsföretag och sådana värdepap-
persföretag som har tillstånd att ta emot kunders 
medel på konto eller motsvarande utländska företag.

Sveriges regering överväger för närvarande imple-
menteringen av direktiv 2014/49/EU om insättnings-
garantisystem (omarbetning), inklusive ökning av mini-
minivån för de statliga insättningsgarantifonderna, 
utökning av omfattningen av de insättningar som 
garanteras, säkerställande av snabbare utbetalningar 
samt ändring i beräkningen av den årliga avgiften för 
deltagande i insättningsgarantin. Enligt en promemo-
ria utfärdad i juni 2015 föreslås ändringar i lagen om 
insättningsgaranti, BFRL och andra lagar träda i kraft 
den 1 maj 2016, men ingen lagstiftning har ännu anta-
gits för att implementera direktivet.

Common reporting standard
Sverige är en av de jurisdiktioner som har underteck-
nat ett multilateralt avtal mellan behöriga myndigheter 
för att implementera en global standard för automa-
tiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 
(Eng. Common Reporting Standard – ”CRS”) i natio-
nell lagstiftning. CRS har även inkorporerats i Direktiv 
2011/16/EU. Sverige kommer följaktligen att påbörja 
ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella 
konton mellan de länder som har enats om att tillämpa 
CRS. Den 1 januari 2016 trädde lagen om identifiering 
av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte 
av upplysningar om finansiella konton i kraft. Resurs 
Bank måste därmed identifiera vilka konton som ban-
ken har som ska rapporteras och säkerställa att de IT-
krav som ställs för utbytet är uppfyllda. Den nya lagen 
kräver även att Resurs reviderar dess ”kundkänne-
domsrutin”. 

Reglering avseende försäkringsrörelse
Försäkring
Eftersom Solid är ett reglerat företag är Solid föremål 
för reglering och tillsyn av Finansinspektionen. Solids 
verksamhet och organisation regleras huvudsakligen 
av FRL och aktiebolagslagen. Andra lagar att notera, 
som Solid behöver följa, inkluderar FFL (vid distribu-
tion av försäkring genom försäkringsförmedlare), för-
säkringsavtalslagen  (2005:104) (vid utfärdande av för-
säkringar) och marknadsföringslagen (2008:486). Solid 
är också föremål för en mängd bindande föreskrifter 
och allmänna råd utgivna av Finansinspektionen, 

såsom till exempel FFFS 2011:39, Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om information som gäl-
ler försäkring och tjänstepension, och FFFS 2015:8, 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
försäkringsrörelse.

Solid är ett svenskt aktiebolag som innehar tillstånd 
från Finansinspektionen att bedriva sakförsäkrings-
verksamhet enligt FRL i Sverige. Bolaget är också auk-
toriserat att bedriva gränsöverskridande verksamhet i 
Norge, Danmark, Finland, Belgien, Bulgarien, Cypern, 
Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, 
Litauen, Lichtenstein, Lettland, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike. Dessutom har Solid auktorisa-
tion av Finansinspektionen för dess schweiziska filial 
som har etablerats med grund i 1989 års avtal mellan 
EES och Schweiz om andra direkta försäkringar än liv-
försäkringar (”1989 års Schweiziska Avtal”). 1989 års 
Schweiziska Avtal ger försäkringsföretag med hemvist 
i EES rätt att etablera och driva sakförsäkringsverksam-
het i Schweiz och vice versa.

Ägar- och ledningsprövning
Särskilda bestämmelser i FRL att notera för potentiella 
aktieägare i Bolaget är reglerna om ägar- och ägarled-
ningsprövning som bland annat innebär att tillstånd 
från Finansinspektionen måste erhållas innan en aktie-
ägare förvärvar aktier som skulle medföra att aktieäga-
rens direkta eller indirekta innehav uppgår till eller 
överstiger särskilda trösklar (10 procent, 20 procent, 
30 procent eller 50 procent av aktiekapitalet eller rös-
tetalet i Bolaget eller resulterar i att Bolaget blir ett 
dotterbolag till förvärvaren) eller aktieägaren på annat 
sätt får ett väsentligt inflytande över Bolagets ledning. 
Detta inkluderar en lämplighetsprövning av ledningen 
i det förvärvande företaget. Dessutom måste tillsättan-
de av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt 
VD och vice VD i Solid godkännas av Finansinspektio-
nen i enlighet med de svenska reglerna rörande led-
ningsprövning. Från och med den 1 januari 2016 är 
också tillsättande av personer som ansvarar för centra-
la funktioner (vilka är funktionen för riskhantering, 
funktionen för regelefterlevnad, funktionen för intern-
revision och aktuariefunktionen) föremål för motsva-
rande prövning av Finansinspektionen.

Försäkringsförmedling
Försäkringsförmedling kräver auktorisation antingen 
genom tillstånd eller såsom anknuten till ett försäk-
ringsföretag. FFL kräver att både försäkringsförmedla-
re med tillstånd och anknutna försäkringsförmedlare 
(auktoriserade försäkringsförmedlare) registreras hos 
Bolagsverket. Både försäkringsförmedlare med till-
stånd och anknutna försäkringsförmedlare står under 
Finansinspektionens tillsyn. Sådana registreringar har 
tidsobegränsad giltighet, men kan återkallas av 
Finansinspektionen.
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En auktoriserad försäkringsförmedlare har ett antal 
skyldigheter enligt FFL, inklusive en skyldighet att iakt-
ta god försäkringsförmedlingssed, vilket bland annat 
innefattar en skyldighet att ta till vara kundens intres-
sen och, i fråga om konsumentkunder, att avråda kun-
den från att vidta vissa åtgärder som inte kan anses 
lämpliga för kunden. En auktoriserad försäkringsför-
medlare måste också iaktta ett antal andra skyldighe-
ter, såsom informationskrav, dokumentationskrav, krav 
att utbilda enskilda anställda och krav på transparens 
gentemot kunden avseende uppburen ersättning/pro-
vision.

Dessutom har ett försäkringsföretag, såsom Solid, en 
självständig regulatorisk skyldighet att säkerställa att 
det inte använder försäkringsförmedlare som inte är 
vederbörligen auktoriserade för distribution/förmed-
ling av Bolagets försäkringsprodukter. 

Solvensregler
Enligt FRL är försäkringsföretag föremål för en väsent-
lig mängd kvantitativa och kvalitativa regulatoriska 
regler. I egenskap av försäkringsföretag är Solid till 
exempel skyldigt att bedriva sin försäkringsrörelse i 
enlighet med stabilitetsprincipen. Detta innebär att 
rörelsen måste drivas med tillfredsställande soliditet, 
likviditet och kontroll över försäkringsrisker, place-
ringsrisker och rörelserisker, så att Solid kan fullgöra 
dess åtaganden gentemot försäkringstagarna och 
andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar. 
Viktigt är att Solid också är föremål för bland annat 
vissa solvenskrav (i huvudsak rörande mängden kapital 
som Solid måste inneha för att kunna uppfylla sina åta-
gande gentemot de försäkrade) och bestämmelser 
som reglerar hur Solid får investera sina tillgångar (en 
grundläggande princip är att ett försäkringsföretag ska 
investera alla sina tillgångar i enlighet med den så 
kallade aktsamhetsprincipen). Dessa bestämmelser, 
bland andra, ändrades nyligen på grund av implemen-
teringen av Solvens II-direktivet i svensk lag. Solvens 
II-direktivet avser att införa ett harmoniserat, sunt och 
robust solvensregelverk för försäkringsföretag i EU. I 
motsats till den föregående regleringen så är Solvens 
II-direktivet riskbaserat och fokuserar på varje enskilt 
försäkringsföretags riskprofil i syfte att främja jämför-
barhet, transparens och konkurrenskraft. De nya reg-
lerna medförde viktiga förändringar i FRL och kommer 
därmed också medföra väsentliga konsekvenser för 
alla försäkringsföretags, såsom Solids, försäkringsrö-
relse och ökade kostnader på grund av bland annat 
ökade rapporteringskrav. 

För solvensändamål ska varje försäkringsföretag, 
utöver sin ordinarie balansräkning, upprätta en särskild 
solvensbalansräkning. Efter justering av balansräk-
ningen genom att ta bort (i) motsvarande värdet av 
egna aktier som innehas av försäkringsföretaget, och 
(ii) tillgångar för att täcka försäkringsföretagets skulder 
(med undantag för efterställda skulder) inklusive för-
säkringstekniska avsättningar (i huvudsak ska de 

försäkringstekniska avsättningarna motsvara det 
belopp som försäkringsföretaget skulle få betala om 
det omedelbart skulle föra över sina åtaganden till ett 
annat försäkringsföretag, som är oberoende och som 
har intresse av att transaktionen genomförs), måste 
försäkringsföretaget säkerställa att det har tillgångar 
som minst uppgår till solvenskapitalkravet och som 
aldrig är mindre än minimikapitalkravet. Solvenskapi-
talkravet är riskbaserat och beräknas antingen enligt 
en standardformel eller med en intern modell som 
godkänts av Finansinspektionen. Posterna som 
används för att täcka solvenskapitalkravet och minimi-
kapitalkravet måste uppfylla vissa kvalitetskriterier som 
anges i FRL. Även visst tilläggskapital kan dock använ-
das för att täcka solvenskapitalkravet, under förutsätt-
ning att detta godkänns av Finansinspektionen.

I avvaktan på implementeringen av Solvens II har Solid 
genomfört omfattande internt arbete och investering-
ar för att förbereda sig för den första kvantitativa rap-
porteringen som krävs enligt Solvens II vilket kommer 
att äga rum i maj 2016. För ytterligare detaljer, se 
”Riskhantering–Huvudsakliga risker–Verksamhetsris
ker–Hantering av verksamhetsrisker”. 

Norge

Rättsligt regelverk för kreditinstitutioner, 
tillståndsplikt
Norska kommersiella banker regleras av den norska 
lagen om finansiella företag och koncerner (No. Lov 
om finansforetak og finanskonsern) (”LFF”) och den 
norska aktiebolagslagen (No. Lov om aksjeselskaper). 
Vidare bedrivs övervakning av banksektorn av den 
norska finansinspektionen Finanstilsynet enligt den 
norska lagen om finansiell tillsyn (No. Lov om tilsynet 
med finansforetak mv.). Ett antal förordningar tillämpli-
ga för kommersiella banker har antagits med stöd av 
dessa lagar.

För att bedriva bankverksamhet krävs tillstånd enligt 
LFF. yA Bank innehar tillstånd att bedriva verksamhet 
som kommersiell bank och denna licens berättigar yA 
Bank att utföra följande aktiviteter:

 • ta emot insättningar och andra återbetalningsplikti-
ga medel,

 • utlåning,
 • betaltjänster,
 • utfärda och administrera andra betalningsmedel, 

och 
 • garantier och åtaganden.

Ägarkrav
Vid förvärv krävs, enligt avdelning 2–1 i LFF, ett 
bemyndigande i förväg om förvärvaren, direkt eller 
indirekt, uppnår ett kvalificerat innehav. Detsamma 
gäller vid förvärv där ett kvalificerat innehav uppgår 
till, eller överstiger, 20, 30 respektive 50 procent av 
kapitalet eller rösterna i en finansiell institution, eller 
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genom att innehavet medför ett ”kontrollerande infly-
tande”, vilket definieras närmare i relevant lagstift-
ning. Ett innehav som representerar 10 procent eller 
mer av kapitalet eller rösterna i en finansiell institution, 
eller i övrigt gör det möjligt att utöva betydande infly-
tande över ledningen av institutionen och dess aktivi-
teter betraktas som ett kvalificerat innehav. Vid 
bedömningen om ett bemyndigande ska beviljas 
bedöms tillståndet och lämpligheten av förvärvaren i 
enlighet med kriterier i LFF.

Det norska Finanstilsynet
yA Bank är föremål för övervakning av det norska 
Finanstilsynet som utövar tillsyn över norska banker. 
Finanstilsynets övervakningsansvar omfattar också 
övriga finansiella institutioner och företag, inklusive 
försäkringsbolag, fondförvaltare, värdepappersföre-
tag, fastighetsmäklare osv.

Finanstilsynets tillsyn bedrivs genom analys av redovis-
ning av, bland annat, kapitaltäckning, solvens, stora 
exponeringar och finansiella rapporter samt genom 
platsbesök för att garantera att samtliga bankers verk-
samhet bedrivs i enlighet med norska lagar och för-
ordningar. Utöver tillsynsfunktionen utfärdar Finanstil-
synet allmänna riktlinjer för företag som bedriver 
bankverksamhet i Norge. Om ett sådant företags verk-
samhet inte är solid, eller om företaget i övrigt inte 
uppfyller tillämpliga lagar och förordningar, har Finan-
stilsynet rätt att ingripa och kan således ålägga företa-
get olika administrativa sanktioner, bland annat var-
ningar, viten och återkallande av tillstånd att bedriva 
verksamhet.

Den norska statliga insättningsgarantin
Alla banker med huvudkontor i Norge, inklusive dot-
terbolag till utländska banker, ska enligt kapitel 19 i 
LFF vara medlemmar i den norska statliga insättnings-
garantin. Den norska statliga insättningsgarantins 
huvudsakliga uppgift är att skydda insättningar som 
gjorts hos medlemsbankerna. Garantin kan också, på 
vissa villkor, tillhandahålla finansiellt stöd till medlem-
marna. Bankinsättningar garanteras upp till en total 
summa om 2 miljoner NOK. Garantinivån förväntas 
dock komma att ändras för att vara i linje med direktiv 
2014/49/EU.

Kapitaltäckningskrav och likviditetsregler
De kapitaltäckningskrav och likviditetsregler som följer 
av CRR och CRD IV har, med vissa övergångsbestäm-
melser, implementerats i norsk lag.

Den 1 juli 2013 trädde den norska lagstiftningen som 
implementerar kapitalkraven i CRD IV ikraft. Enligt 
kapitel 14 i LFF stipuleras minimikrav avseende CET1, 
primärkapital och kapitalbas. Därtill uppställs krav på 
en kapitalkonserveringsbuffert bestående av CET1. 
Kapitalbuffertkraven kan komma att blir strängare i 
framtiden. Ytterligare reglering så vitt avser kapital-
krav, beräkningsgrund osv., följer av föreskrifter som 
utfärdats med stöd av LFF.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism
yA Bank måste uppfylla tillämpliga lagar och regler 
som avser att motverka penningtvätt och finansiering 
av terrorism, framförallt den norska lagen mot pen-
ningtvätt (No. Lov om tiltak mot hvitvasking og terror
finansiering mv.) från den 6 mars 2009 nr 11 och för-
ordningen mot penningtvätt (No. Forskrift om 
kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking) från den 13 
mars 2013, nr 302., vilka implementerar det tredje 
penningtvättsdirektivet i norsk lag. Någon norsk lag-
stiftning för implementeringen av det fjärde penning-
tvättsdirektivet har ännu inte antagits.

Personuppgiftslagen
Behandlingen av personuppgifter regleras av den 
norska personuppgiftslagen (No. Lov om behandling 
av personopplysninger) från den 14 april 2000 nr 31 
(”PDA”) vilken implementerar Europeiska unionens 
dataskyddsdirektiv (95/46/EG) i norsk lag. Enligt PDA 
är banker skyldiga att erhålla tillstånd från norska 
Datatilsynet (”DPA”) för behandling av personuppgif-
ter. yA Bank innehar en sådan licens från DPA.
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Styrelse
Enligt Resurs bolagsordning ska styrelsen bestå av tre 
till tio bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelsen består 

för närvarande av nio bolagsstämmovalda ledamöter 
för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Namn Funktion Invald1) Oberoende
Audit 
 Committee

Remuneration 
Committee

Corporate 
Governance 
Committee

Aktie-
innehav2)

Jan Samuelson Ordförande 2012 Ja • • 135 308
Martin Bengtsson Ledamot 2012 Nej3) 4) • • –
Mariana Burenstam  Linder Ledamot 2015 Ja 23 407
Fredrik Carlsson Ledamot 2012 Ja • 120 054
Anders Dahlvig Ledamot 2012 Ja 108 202
Christian Frick Ledamot 2012 Nej3) • • –
Lars Nordstrand Ledamot 2014 Ja • 64 994
Marita Odélius Engström Ledamot 2015 Ja 23 407
David Samuelson Ledamot 2012 Nej3) 4) • –
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)  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav samt innehav genom kapitalförsäkring efter Erbjudandet baserat på att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-

punkten i prisintervallet.
3)  Ej oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget.
4)  Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. 

Jan Samuelson
Född 1963. Styrelsens ordförande sedan 2012. Ord
förande i Audit Committee och Remuneration Com
mittee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom-
examen, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare 
Senior Partner på Accent Equity och Senior Vice Presi-
dent, EF Education. För närvarande egenföretagare.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i 
Tigerholm Group AB. Styrelseledamot i RSF Invest 
Holding AB, Business Partner Sweden AB, Independia 
AB och Saltå Kvarn Aktiebolag. Styrelsesuppleant i EF-
Gruppen AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseord-
förande i Solvatten AB. Styrelseledamot i Sunstorm 
Holding AB, moderbolag till Scandic Hotels Group 
AB, Jetpak Holding AB, ONOFF Sverige AB, KappAhl 
AB (publ), Invisio Communications AB och Axholmen 
AB.

Innehav: 135 308 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet.

Martin Bengtsson
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i 
Audit Committee och Corporate Governance Com
mittee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom-
examen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag och 
landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark. För när-
varande Investment Manager på Waldir AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Waldir 
Aktiebolag, Aktiebolaget Gardi, Aktiebolaget Rem-
vassen och Pakte i Göteborg AB. Styrelsesuppleant i 
Aktiebolaget Vävdar och Kvillevassen AB. Kommandit-
delägare i SIBAhuset i Järnbrott Kommanditbolag och 
SIBAhuset i Västerås Kommanditbolag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseord-
förande i Zemafor AB, Streamstable Administration 
Scandinavia AB och Order Nordic AB. Styrelseledamot 
och koncernchef i Vauli AB (före 2012-11-22 Resurs 
Holding AB). Styrelseledamot i Elektronikåtervinning i 
Sverige Ekonomisk förening, SIBA & CC Logistic 
Aktiebolag och MEGAPHONE AB. Styrelsesuppleant i 
Sibon Aktiebolag, SIBA Leasing Aktiebolag och SIBA-
huset Aktiebolag. Kommanditdelägare i SIBAhuset i 
Linköping Kommanditbolag och SIBAhuset i Malmö 
Kommanditbolag.  

Innehav: –

Styrelse, koncernledning 
och revisor
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Mariana Burenstam Linder
Född 1957. Styrelseledamot sedan 2015. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomex-
amen, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare VD för 
Nordic Management AB, ABB Financial Consulting, 
Ainax AB och medlem i executive committee i Skandi-
naviska Enskilda Banken AB (publ).

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Art-
devie AB. Styrelseledamot i Investmentaktiebolaget 
Latour och BTS Group AB. VD för Burenstam & Part-
ners Aktiebolag och Formuesforvaltning Aktiv Forvalt-
ning AS Norge Filial Sverige. Bolagsman i Sine Cure 
Handelsbolag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseord-
förande i Advisa Intressenter AB, Advisa AB och Kon-
tanten AB. Styrelseledamot i Latour Förvaltning AB, 
Eventbook AB och SäkI AB.

Innehav: 23 407 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet.

Fredrik Carlsson
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i 
Remuneration Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Nijenrode 
University, The Netherlands Business School, Cum 
laude. Kandidatexamen i företagsekonomi, Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet. 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 Svol-
der 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 Styrel-
seledamot i Fortinova Bostäder 10 AB. Styrelseleda-
mot i Primelog Holding AB.

Innehav: 120 054 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet.

Anders Dahlvig
Född 1957. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidat-
examen i företagsekonomi, Lunds Universitet. 
 Filosofie magisterexamen i Ekonomi, University of 
California. Tidigare VD och koncernchef för IKEA. För 
närvarande egenföretagare.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i New 
Wave Group AB. Styrelseledamot i H & M Hennes & 
Mauritz AB, Axel Johnson Aktiebolag, Henry Dunkers 
Förvaltningsaktiebolag, Oriflame AG, Kingfisher Ltd, 
Pret a Manger Ltd, Inter IKEA Systems BV och Anders 
Dahlvig AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelse-
ledamot i HIF Service Aktiebolag.

Innehav: 108 202 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet.

Christian Frick
Född 1976. Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i 
Audit Committee och Remuneration Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, 
Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms univer-
sitet. För närvarande partner, NC Advisory AB, råd-
givare till Nordic Capitals Fonder1) sedan 2003.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i NVG 
Holding AB, ITIVITI AB, ABJO Future Invest AB, 
CameronTec Intressenter Top Holding AB, Stora Röda 
Fågeln AB, Orc Group Holding AB (publ) och Promy-
zer AB. Revisor i Skogshyddans Montessoriförskola 
Ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelse-
ordförande i PB Intressenter AB och Skogshyddans 
Montessoriförskola Ekonomisk förening. Styrelseleda-
mot i RSF Invest Holding AB, Orc Intressenter AB och 
Atos Medical Holding 2 AB. Styrelsesuppleant i Per-
mobil Holding AB.

Innehav: –

Lars Nordstrand
Född 1951. Styrelseledamot sedan 2014. Ordförande i 
Corporate Governance Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidat-
examen, Uppsala universitet. Lärarexamen, Umeå 
 universitet. Nationalekonomi och företagsekonomi, 
Umeå Universitet.

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i 
Movestic Livförsäkring AB. Styrelseledamot i ICA För-
säkring AB, Modernac S.A Luxembourg och Anticimex 
Försäkringar AB. Bolagsman och styrelseledamot i 
Masama AB. Styrelsesuppleant i Försäkrings-
branschens Arbetsgivareorganisations Service Aktie-
bolag. Bolagsman i Tarchon Handelsbolag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelse-
ordförande i AkademikerRådgivning i Sverige AB. 
Styrelse ledamot i Qsearch Aktiebolag, SFS – Svensk 

1) Nordic Capital Fund V, Nordic Capital Fund VI, Nordic Capital Fund VII och Nordic 
Capital Fund VIII.
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Försäkring Service AB och Försäkringsbranchens 
Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag.

Innehav: 64 994 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet.

Marita Odélius Engström 
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2015. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, 
Uppsala universitet. Handelsrätt, Stockholms universi-
tet och skatterätt, Handelshögskolan i Stockholm. 
Ledarskapsutbildning vid Ashridge Business 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): Styrelse-
suppleant i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Innehav: 23 407 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet.

David Samuelson
Född 1982. Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i 
Corporate Governance Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom-
examen, Handelshögskolan i Stockholm och ESADE. 
Tidigare Managementkonsult på McKinsey & Compa-
ny. För närvarande Director, NC Advisory AB, råd-
givare till Nordic Capitals Fonder1).

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i BGT 
Holding AB, Brink International AB, Ellos Group Hol-
ding AB, Ellos Invest Holding AB, NC Outdoor VI AB, 
NC Outdoor VII AB, Nordic Cecilia Four AB och Thule 
Group AB. Styrelsesuppleant i Nordic Fashion Top-
holding AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelse-
ledamot i Munters Topholding AB och Nordic Fashion 
Group AB. Styrelsesuppleant i RSF Invest Holding AB, 
Yllop Finance Holding AB och Yllop Finance Sweden 
AB.

Innehav: –

Koncernledning

Namn Befattning
Ingår i koncern-
ledningen sedan1)

Anställd inom 
Resurs sedan Aktieinnehav2)

Kenneth Nilsson CEO och koncernchef 2012 1993 478 474
Peter Rosén CFO/vice VD 2015 2015 48 358
Patrik Hankers Business Area Director Consumer Loans 2012 2007 77 798
Ola Carlman Business Area Director Payment Solutions 2013 2013 52 841
Henrik Eklund COO 2015 2006 52 841
Erik Frick CSO 2012 2012 75 485
Marcus Tillberg Business Area Director Insurance 2013 2001 132 548
Barbro Tjärnlund HR Manager 2012 2009 57 370
Gunilla Wikman IR Manager 2015 – –
1) Resurs Holding AB bildades år 2012. Följande personer innehade sina nuvarande positioner i Resurs Bank eller Resurs Försäkringsaktiebolag före bildandet av Resurs Holding AB: 

Kenneth Nilsson (sedan 2001), Patrik Hankers (2010) och Barbro Tjärnlund (2009).
2) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav samt innehav genom kapitalförsäkring efter Erbjudandet baserat på att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-

punkten i prisintervallet.

Kenneth Nilsson
Född 1962. CEO och koncernchef sedan 2012. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och 
marknadsföringsstudier, Nicolaiskolan, Helsingborg. 
Tidigare anställd på Skånska Banken, VD-assistent, 
Resurs Finance och VD för Solid Försäkringsaktie-
bolag.

Andra pågående uppdrag: CEO för Resurs Bank. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseleda-
mot i Solid Försäkringsaktiebolag, KENIKO AB, Inyett 
AB, Support Syd AB, IT Gården i Landskrona AB och 
NetOnNet AB.

Innehav: 478 474 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet, och 1 500 000 tecknings-
optioner.

Peter Rosén
Född 1968. CFO och vice VD sedan 2015. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom-
examen, Lunds Universitet. Tidigare CFO för Flügger 
A/S (Danmark) och Leaf AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i yA Bank 
AS.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD och 
styrelse ledamot i DAY-system AB (Sverige) och DAY-
system Color AS (Norge). Styrelseledamot i Flügger 
Aktie bolag (Sverige), PP Mester Maling A/S (Dan-
mark), Flügger AS (Norge) och Flügger ehf, (Island). 
Styrelsesuppleant i Flügger Paint (Shanghai) Co., Ltd 
och Flügger Coating (Shanghai) Co., Ltd. VD för Day 
 System A/S (Danmark), Harpa Sjöfn ehf, (Island) och 
Flügger Limited (Hong Kong).

1) Nordic Capital Fund V, Nordic Capital Fund VI, Nordic Capital Fund VII och Nordic 
Capital Fund VIII.
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Innehav: 48 358 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet, och 750 000 tecknings-
optioner.

Patrik Hankers
Född 1965. Business Area Director Consumer Loans 
sedan 2012. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomistudier 
vid Göteborgs universitet. Kandidatexamen i media 
och kommunikation, Jönköpings universitet. Tidigare 
affärsområdeschef Consumer Market, Resurs Bank, 
försäljningschef Consumer Loans, Resurs Bank, Head 
of Affiliates and Consumer Finance, SEB.

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelse-
ledamot i Flat Wallet AB.

Innehav: 77 798 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet, och 250 000 tecknings-
optioner.

Ola Carlman
Född 1968. Business Area Director Payment Solutions 
sedan 2013. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier i ekono-
misk historia och juridik, Göteborgs universitet. Fastig-
hetsmäklarexamen, Göteborgs universitet. Tidigare 
Head of Sales & Marketing på Ikano Finance Manage-
ment och Handelsbanken Finans.

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav: 52 841 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet, och 250 000 tecknings-
optioner.

Henrik Eklund
Född 1974. COO sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen, 
Lunds universitet samt Civilekonomexamen, Lunds 
universitet. Tidigare Sales and Marketing Manager och 
COO på CDON AB (publ).

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD och styrel-
sesuppleant för Valnor AB. VD för Reda Inkasso Aktie-
bolag (publ) och Teleresurs i Sverige AB.

Innehav: 52 841 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet, och 250 000 tecknings-
optioner.

Erik Frick
Född 1982. CSO sedan 2012. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidat-
examen i företagsekonomi, Växjö universitet och civil-
ekonom examen, Chalmers Tekniska Högskola. Tidiga-
re Head of Group CRM and Project management på 
CDON Group samt Sales Manager på CDON AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Resurs 
Norden AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelse-
ordförande i Resurs Norden AB, Nordic Consumer 
finance A/S och Dan-Aktiv A/S. Bolagsman i Jämlika 
Möjligheter Konsultfirma Syd Handelsbolag. Styrelse-
suppleant i Ideella föreningen Bennu of Sweden med 
firma Bennu of Sweden.

Innehav: 75 485 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet, och 250 000 tecknings-
optioner.

Marcus Tillberg 
Född 1975. Business Area Director Insurance sedan 
2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexa-
men i företagsekonomi, Valdosta State University. 
 Tidigare Executive vice president för Solid Försäk-
ringsaktiebolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i 
 Kerstin Tillberg AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ägare av MJ 
Golf and Marketing.

Innehav: 132 548 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet, och 250 000 tecknings-
optioner.

Barbro Tjärnlund 
Född 1959. HR Manager sedan 2012.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Socionom-
examen, Förvaltningslinjen, Göteborgs universitet. 
Tidigare Lead HR business partner på Astra Zeneca.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i 
 Anteris AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav: 57 370 aktier efter Erbjudandet baserat på 
antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet, och 250 000 tecknings-
optioner.
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Gunilla Wikman 
Född 1959. IR Manager sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom-
examen, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare 
Head of Communication på SEB Group, Sveriges Riks-
bank och Svenska bankstödsnämnden.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hoist 
Finance AB (publ), SJ AB, Cereal Base CEBA Aktie-
bolag, AMF Fonder AB och Carrara Communications 
AB. Styrelsesuppleant i Tiferna AB. Ägare av Gunilla 
Wikmans Enskilda Firma.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseleda-
mot i Proffice Aktiebolag, Flyinge Aktiebolag och HMS 
Networks AB. Styrelsesuppleant i Calem Nordic AB 
och Svenska Ridsportförbundets Service Aktiebolag.

Innehav: –

Övrig information om styrelse och 
koncernledning
Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöterna 
och/eller de ledande befattningshavarna.

Med undantag för vad som anges i de omedelbart 
efterföljande styckena finns det inga intressekonflikter 
eller potentiella intressekonflikter mellan de skyldig-
heter styrelseledamöterna och koncernledningen har 
gentemot Bolaget och deras privata intressen och/
eller åtaganden. Flera styrelseledamöter och medlem-
mar i koncernledningen har däremot ekonomiskt 
intresse i Bolaget mot bakgrund av deras innehav av 
aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Aktieägande 
styrelseledamöter, och medlemmar av koncernled-
ningen, kommer att åta sig, med vissa undantag, att 
inte sälja sina respektive innehav under en viss period 
efter att handeln på Nasdaq Stockholm har börjat, se 
”Huvudägare och Säljande Aktieägare–Lock upavtal”.

Martin Bengtsson är styrelseledamot i Waldir AB som 
är moderbolag till Waldakt AB, en av Huvudägarna. 
Waldir AB är också moderbolag till NetOnNet Group 
AB som är moderbolag till NetOnNet och SIBA. 
NetOnNet och SIBA är retail partners till Resurs (för 
ytterligare information, se ”Legala frågor och komplet
terande informationTransaktioner med närstående”). 
Det kan uppstå situationer där SIBA eller NetOnNet 
har intressen som avviker från Resurs intressen.

David Samuelson är styrelseledamot i Ellos Group 
 Holding AB (publ). Ellos Group Holding AB (publ) är 
en retail partner till Resurs (för ytterligare information, 
se ”Legala frågor och kompletterande information–
Transaktioner med närstående”). Det kan uppstå situa-
tioner där Ellos Group Holding AB (publ) har intressen 
som avviker från Resurs intressen.

Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har 
dömts i något bedrägerirelaterat mål under de 

senaste fem åren. Med undantag för vad som anges i 
de omedelbart efterföljande styckena har ingen av 
dem varit inblandad i någon konkurs, konkursförvalt-
ning eller likvidation under de senaste fem åren.

David Samuelson var under tiden den 10 juni 2015 – 
7 juli 2015 styrelseledamot i Clear Communications 
(EurAust) AB (dotterbolag till Nordic Cecilia Four AB). 
Bolaget var försatt i konkurs när David Samuelson 
inträdde som styrelseledamot. Konkursen lades ned 
den 7 juli 2015, varefter bolaget automatiskt trädde i 
likvidation.

Jan Samuelson var under tiden den 12 februari 2011 – 
1 juni 2011 styrelseledamot i ONOFF Sverige AB. 
Bolaget försattes i konkurs den 11 juli 2011. Konkur-
sen är vid tidpunkten för detta prospekt ännu inte 
avslutad.

Med undantag för vad som anges i det efterföljande 
stycket har inte någon anklagelse och/eller sanktion av 
i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (där-
ibland godkända yrkessammanslutningar) utfärdats 
mot någon av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna under de senaste fem åren. Inte 
heller har någon av dem under de senaste fem åren 
förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett 
bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller 
från att ha ledande eller övergripande funktioner hos 
ett bolag. 

Kenneth Nilsson var under 2013 föremål för en gransk-
ning av Skatteverket gällande värderingen av warran-
ter vartefter Skatteverket beslutade att göra en upp-
taxering av hans inkomst för det aktuella året. Kenneth 
Nilsson överklagade Skatteverkets beslut till förvalt-
ningsdomstolen som dömde till hans fördel varför 
någon ytterligare skatt inte påfördes.

I samband med den svenska skattemyndighetens 
granskning av den svenska private equity-branschen 
blev Christian Frick, i egenskap av anställd av NC 
Advisory AB (som är rådgivare till General Partners i 
Nordic Capitals Fonder1)), föremål för skatterevision 
och har därefter fått inkomstbeslut omvärderade för 
ett flertal inkomstår. Skatteverkets grundposition har 
varit att delar av vinsten i fonderna (en vinstdelnings-
premie eller s.k. ”carried interest”) inte är inkomst av 
kapital för de slutliga mottagarna utan istället ska klas-
sificeras som en rörelseintäkt för NC Advisory AB och 
därmed betalas ut som lön till de personerna som var 
berättigade till carried interest (Christian Frick var en 
av dem). Enligt Skatteverket skulle carried interest 
klassificeras som inkomst av tjänst hos de slutliga mot-
tagarna och NC Advisory AB skulle därmed betala 
sociala avgifter på samma belopp. Skatteverket 
på förde även skattetillägg. Christian Frick överklagade 
samtliga av Skatteverkets omvärderingar av hans 
inkomstbeslut till förvaltningsdomstolen och han har 
erhållit anstånd för att betala både skatter och 

1) Nordic Capital Fund V, Nordic Capital Fund VI, Nordic Capital Fund VII och Nordic 
Capital Fund VIII.
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skattetillägg i avvaktan på beslut från förvaltnings-
domstolen. Målet mot NC Advisory AB har blivit slut-
ligt avgjort och förvaltningsdomstolen dömde till 
 fördel för NC Advisory AB. Inget skattetillägg eller 
utbetalning av sociala avgifter har därför belastat bola-
get. Skatteverket har dock fortfarande inställningen att 
delar av vinsten i fonderna ska anses vara inkomst av 
tjänst för Christian Frick och, alternativt menat att 
betalningarna ska påföras skatt mot bakgrund av de 
s.k. 3:12-reglerna enligt vilka kapitalinkomster, under 
vissa omständigheter ska beskattas som inkomst av 
tjänst. Christian Frick har bestridit Skatteverkets syn 
och målen handläggs för närvarande i förvaltnings-
domstolen.

Samtliga styrelseledamöter och koncernledningen kan 
nås via Bolagets adress, Box 2209, 250 24 Helsing-
borg, Sverige.

Revisor
Ernst & Young AB (Bergaliden 11, 252 23 Helsing-
borg), är Bolagets revisor sedan 2013, med Niklas 
Paulsson som huvudansvarig revisor. Niklas Paulsson 
är auktoriserad revisor och medlem i FAR, bransch-
organisationen för revisorer i Sverige. Ernst & Young 
AB:s kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, 
111 44 Stockholm.
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Bolagsstyrning inom Resurs
Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades 
bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna 
regler och föreskrifter. När Bolaget noterats på Nas-
daq Stockholm kommer Bolaget även att följa Nasdaq 
Stockholms regelverk för emittenter och tillämpa 
svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden 
 gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på 
en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut 
i samband med den första årsstämman som hålls efter 
noteringen. Bolagen är inte skyldiga att vid varje till-
fälle följa samtliga regler i Koden, utan har möjlighet 
att välja alternativa lösningar som de bedömer bättre 
passar deras omständigheter under förutsättning att 

de redovisar samtliga avvikelser, beskriver den alterna-
tiva lösningen och förklarar skälen till avvikelsen i 
bolagsstyrningsrapporten (enligt principen ”följ eller 
förklara”).

Resurs avser att tillämpa Koden från och med den dag 
då Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stock-
holm. Eventuella avvikelser från Koden kommer att 
redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport. I den 
 första bolagsstyrningsrapporten behöver Bolaget 
emellertid inte förklara avvikelse till följd av bristande 
uppfyllelse av regler vars tillämpning inte aktualiserats 
under den tidsperiod som bolagsstyrningsrapporten 
omfattar. 

Resurs bolagsstyrningsstruktur

Aktieägare

Bolagsstämma

Extern revisor Valberedning

Audit Committee Styrelse
Corporate Governance Com-

mittee

Remuneration Committee
CEO

Koncernledning

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman 
Bolagets högsta beslutsfattande organ och aktie-
ägarna utövar där sin rösträtt. Årsstämma måste hållas 
inom sex månader från utgången av varje räkenskaps-
år. Utöver årsstämma kan det kallas till extra bolags-
stämma. Bolagets årsstämmor hålls i Helsingborg 
varje kalenderår före utgången av juni.

Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets 
webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annon-
seras i Svenska Dagbladet. När Resurs har noterats 
kommer ett pressmeddelande på svenska och engel-
ska med kallelsen i dess helhet att publiceras inför 
varje bolagsstämma.

Bolagsstyrning
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Rätt att delta i bolagsstämma
Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Swe-
den förda aktieboken fem vardagar (lördagar inklude-
rat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos 
Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den 
dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt 
att delta och rösta för det antal aktier de innehar på 
bolagsstämman.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget måste aktieägare 
som låtit förvaltarregistrera 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.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor person-
ligen eller genom ombud och kan även biträdas av 
högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktie-
ägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika 
sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.

Förslag från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran 
härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen 
tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Valberedning
Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som ska 
ge förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, 
styrelsekandidater, inklusive vem som ska vara 
styrelse ordförande, ersättning till vardera styrelse-
ledamot och ersättning för utskottsarbete, val av och 
ersättning till revisor och förslag till valberednings-
instruktion till årsstämma, som ska gälla tills vidare.

Vid årsstämman den 4 april 2016 beslutades att val-
beredningen inför kommande årsstämmor ska bestå 
av representanter för de fyra röstmässigt största ägar-
registrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt 
 styrelsens ordförande, som även ska sammankalla val-
beredningen till dess första sammanträde. Till ord-
förande i valberedningen ska utses den ledamot som 
företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Om 
tidigare än två månader före årsstämman en eller flera 
aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte 
längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, 
så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser 
till förfogande och den eller de aktieägare som till-
kommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna 
ska äga rätt att utse sina representanter. För det fall 
ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är 
slutfört och valberedningen finner det önskvärt att 
ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från 
samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör 
de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare 
som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i 

valberedningens sammansättning ska omedelbart 
offentliggöras. 

Sammansättningen av valberedningen ska normalt 
sett offentliggöras senast sex månader före stämman. 
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valbered-
ningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för val-
beredningens arbete ska bäras av Bolaget. Valbered-
ningens mandattid löper intill dess nästkommande 
valberednings sammansättning offentliggjorts. Val-
beredningen ska lämna förslag till stämmoordförande, 
styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode 
med uppdelning mellan ordföranden och övriga leda-
möter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till 
bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag 
till valberedning.

Styrelsen
Sammansättning och oberoende
Enligt bolagsordningen ska Resurs styrelse bestå av 
lägst tre och högst tio ledamöter valda av årsstämman 
för en mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av 
nästa årsstämma. Vid årsstämman den 4 april 2016 
omvaldes Jan Samuleson, Martin Bengtsson, Mariana 
Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, 
Christian Frick, Lars Nordstrand, Marita Odélius 
 Engström och David Samuelson. Ingen representant 
för koncernledningen ingår i styrelsen. Resurs CEO 
och CFO deltar emellertid i styrelsemöten. Andra 
tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden 
som föredragande av särskilda frågor. Vid tiden för 
detta prospekt har inga arbetstagarrepresentanter 
eller suppleanter utsetts till styrelsen.

I enlighet med Koden ska en majoritet av de bolags-
stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i 
förhållande till Bolaget och dess ledning. Detta krav 
gäller inte eventuella arbetstagarrepresentanter. För 
att avgöra om en styrelseledamot är oberoende ska en 
samlad bedömning göras av samtliga omständigheter 
som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens obe-
roende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen, 
t.ex. om ledamoten nyligen varit anställd i Bolaget 
eller ett närstående företag. Minst två av de styrelse-
ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagsledningen ska också vara oberoende i för-
hållande till Bolagets större aktieägare. För att bedö-
ma detta oberoende ska omfattningen av ledamotens 
direkta eller indirekta förhållanden till större aktieägare 
beaktas. Med större aktieägare avses i Koden aktie-
ägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent 
eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

Styrelsens bedömning av ledamöternas oberoende i 
förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktie-
ägare presenteras i avsnittet ”Styrelse, koncernledning 
och revisor–Styrelse”. Samtliga styrelseledamöter 
utom två är oberoende i förhållande till Bolaget och 
dess ledning. Sex av dessa är även oberoende i 
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förhållande till Bolagets större aktieägare. Bolaget 
uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Ansvar och arbete
Styrelsens uppgifter regleras främst i aktiebolagslagen 
och Koden, som kommer att vara tillämplig för Bola-
get efter noteringen på Nasdaq Stockholm. Styrelsens 
arbete regleras dessutom av den arbetsordning som 
styrelsen årligen fastställer. Arbetsordningen reglerar 
arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, sty-
relsens ordförande och CEO samt specificerar förfa-
randen för CEO:s ekonomiska rapportering. Styrelsen 
antar även arbetsordningar för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter innefattar att fastställa strategier, 
affärsplaner och budgetar, avge delårsrapporter, bok-
slut samt anta policies och riktlinjer. Styrelsen ska 
också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa 
kvaliteten i den finansiella rapporteringen och kon-
trollfunktionerna 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 ord-
förande ska i nära samarbete med CEO övervaka 
Bolagets resultat och sitta som ordförande på styrelse-
möten. Styrelsens ordförande är också ansvarig för att 
styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att styrelsen 
får tillräcklig information för att utföra sitt arbete på ett 
effektivt sätt.

Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) 
Koden och i tillämpliga delar i Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd. Information om de vikti-
gaste inslagen i Resurs system för intern kontroll och 
riskhantering i samband med den finansiella rapporte-
ringen ska varje år ingå i Resurs bolagsstyrnings-
rapport.

Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kon-
trollaktiviteter och uppföljning avseende den finan-
siella rapporteringen har utformats för att säkerställa 
en tillförlitlig övergripande 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, koncernledningen 
och övrig personal.

Kontrollmiljö
Styrelsen har fastställt ett antal styrdokument vilka till-
sammans med externa regelverk utgör grunden för 
Resurs Holdings kontrollmiljö. Samtliga anställda har 
ett ansvar för att fastställda styrdokument följs. Styrel-
sen har fastställt styrdokument som reglerar CEO:s 
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 risk-
kontroll (andra försvarslinjen), en funktion för Compli-
ance (andra försvarslinjen) och en funktion för intern-
revision (tredje försvarslinjen), samtliga organisatoriskt 
skilda från varandra. Kontrollfunktionerna ska regel-
bundet rapportera om väsentliga brister och risker till 
styrelsen och CEO. Rapporterna ska följa upp tidigare 
rapporterade brister och risker och redogöra för varje 
ny identifierad väsentlig brist och risk. Styrelsen och 
CEO ska så snart som möjligt vidta lämpliga åtgärder 
med anledning av kontrollfunktionernas rapporter. 
Styrelsen och CEO ska tillse att Resurs Holding har 
rutiner för att regelbundet följa upp vilka åtgärder som 
vidtagits med anledning av en kontrollfunktions rap-
port. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontroll-
miljö och det löpande arbetet med riskbedömning 
samt intern kontroll avseende den finansiella rapporte-
ringen är delegerat till CEO. Styrelsen är dock ytterst 
ansvarig. Koncernledningen rapporterar regelbundet 
till styrelsen enligt fastställda rutiner. CEO ska regel-
bundet skriftligen tillställa styrelsen en CEO-rapport 
med översiktliga kommentarer om västenliga händel-
ser. Chefer på olika nivåer inom koncernen har som 
operativ personal i första försvarslinjen ett ansvar för 
att identifiera och omhänderta identifierade operativa 
risker. 

Audit Committee i Resurs Holding säkerställer konti-
nuerligt kvalitén på Resurs Holdings finansiella rappor-
tering medan Corporate Governance Committee 
säkerställer kvalitén av Resurs Holdings bolagsstyr-
ning, intern kontroll, Compliance, Riskkontroll och 
Internrevision.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
Styrdokument av betydelse för den finansiella rappor-
teringen kommuniceras till berörda medarbetare. Det 
finns såväl formella som informella informationskana-
ler till koncernledningen och styrelsen vad avser infor-
mation 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. För ytterligare information, se ”Risk
hantering–Oberoende kontrollfunktioner– 
Riskkontrollfunktionen”.

Övervakning, utvärdering och rapportering
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 
koncernledningen lämnar. Styrelsen mottar regel-
bundna rapporter från affärsområdena avseende 
Resurs Holdings finansiella ställning samt rapporter 
från Audit Committee avseende deras observationer, 
rekommendationer, samt förslag till åtgärder och 
beslut. Internrevisionsfunktionen, Compliancefunktio-
nen och Riskkontrollfunktionen rapporterar regelbun-
det sina iakttagelser och förslag på åtgärder till CEO, 
styrelsen och vissa styrelseutskott. Interna och externa 
regelverk som styr den finansiella rapportering 
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kommuniceras internt genom utbildningar och styr-
dokument, vilka publiceras på koncernens intranät.

Styrelsens utskott
Styrelsen har tre utskott, Remuneration Committee, 
Audit Committee och Corporate Governance Com-
mittee. 

Remuneration Committees uppgift är att förbereda 
frågor avseende ersättning och andra anställnings-
villkor för CEO och Bolagets ledande befattningshava-
re. Remuneration Committee bereder förslag på 
 riktlinjer för bland annat fördelningen mellan fast och 
rörlig ersättning och förhållandet mellan resultat och 
kompensation, huvudsakliga villkor för bonus- och 
incitamentsprogram, villkor för övriga förmåner, pen-
sioner, uppsägning och avgångsvederlag. Remunera-
tion Committee bereder också förslag till individuella 
kompensationspaket för CEO och andra ledande 
befattningshavare. Remuneration Committee ska vida-
re övervaka och utvärdera utfallet av de rörliga ersätt-
ningarna och hur Bolaget följer riktlinjerna för ersätt-
ningar som antagits av bolagsstämman. Remuneration 
Committee har tre ledamöter: Jan Samuelson (ord-
förande), Christian Frick och Fredrik Carlsson.

Audit Committees 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, utvärdera revisionsarbetet samt 
diskutera koordinationen mellan extern och intern 
revision med revisorn. Audit Committee ska också 
bistå Bolagets valberedning vid framtagande av för-
slag till revisor och rekommendation avseende arvode 
till revisorn. 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 Committees uppgift är att 
utvärdera koncernens uppföljning av internkontroll 
och policies kring regelefterlevnad, riskkontroll och 
oberoende granskningsfunktion (internrevision), till 
den del det inte berör området för finansiell rapporte-
ring, vilket Audit Committee ansvarar för. Corporate 
Governance Committee ska bland annat utvärdera 
iakttagelser och förslag till åtgärder vad gäller regel-
efterlevnad, riskkontroll och internrevisionsrapporter-
na, granska Resurs Holding och Resurs Banks (exklusi-
ve Solid) interna kapital- och likviditetsutvärdering, 
övervaka förslag till regeländringar som kan påverka 
koncernens tillståndspliktiga verksamhet och för-
bereda styrelsens rapport om intern kontroll. Corpora-
te Governance Committee ska också informera styrel-
sen och tillhandahålla rekommendationer kring 
resultaten av dess granskningar och utvärderingar. 
Corporate Governance Committee har tre ledamöter: 
Lars Nordstrand (ordförande), Martin Bengtsson och 
David Samuelson.

Rapporteringen avseende vad som diskuterats på 
utskottsmötena sker antingen skriftligt eller muntligt. 
Arbetet inom respektive utskott utförs i enlighet med 
skriftliga policies och arbetsordning från styrelsen. 
Protokoll från utskottens möten skickas till samt liga 
styrelseledamöter.

Ersättning till styrelsen
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter 
beslutas av årsstämman efter förslag från valbered-
ningen.

I tabellen nedan redovisas det arvode som utgick till stämmovalda styrelseledamöter under 2015 på koncernnivå.

Namn Funktion

Styrelse-
arvode 
(KSEK)

Arvode Audit  
Committee (KSEK)

Arvode Corporate 
Governance 

Committee (KSEK)
Totalt  

(KSEK)
Jan Samuelson Ordförande 895 – – 895
Martin Bengtsson Ledamot 225 – – 225
Mariana Burenstam Linder1) Ledamot 116 – – 116 
Fredrik Carlsson Ledamot 386 – – 386
Anders Dahlvig Ledamot 198 – – 198
Christian Frick Ledamot 200 – – 200
Lars Nordstrand Ledamot 507 – – 507
Marita Odélius  Engström1) Ledamot 58 – – 58
David Samuelson Ledamot 169 – – 169
Totalt 2 754 2 754
1) Mariana Burenstam Linder och Marita Odélius Engström invaldes vid extra bolagstämma som hölls den 14 augusti 2015.
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På årsstämman den 4 april 2016 beslutades att öka de 
årliga arvodena från och med första dagen för handel 
med Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm för perio-
den fram till slutet av årsstämman 2017. Enligt beslu-
tet ska ersättning utgå med 1 200 000 SEK till styrel-
sens ordförande och med 400 000 SEK till varje annan 
styrelseledamot. Det beslutades vidare att arvode för 
arbete i Audit Committee och Corporate Governance 
Committee ska utgå med 100 000 SEK till ordföranden 
för varje utskott och 50 000 SEK till envar av övriga 
ledamöter i utskotten.

Extern revision
Den externa revisionen av Bolagets och dotterbola-
gens finansiella rapporter och räkenskaper samt styrel-
sens och CEO:s förvaltning utförs i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige.

Revisorn deltar på det styrelsemöte då årsredovisning-
en och koncernredovisningen ska behandlas. Vid sty-
relsemötet går revisorn bland annat igenom den finan-
siella informationen och diskuterar revisionen med 
styrelseledamöterna utan att CEO och andra ledande 
befattningshavare är närvarande. Under perioderna 
som täcks av den historiska finansiella informationen 
har Ernst & Young AB utöver revision utfört viss rådgiv-
ning åt bolaget, bestående av tjänster relaterade till 
revision, skatt och annat. Revisorn erhåller ersättning 
för sitt arbete i enlighet med beslut på årsstämman. 
För ytterligare information se ”Styrelse, koncernled
ning och revisor–Revisor”.

CEO och ledande befattningshavare
CEO är underordnad styrelsen och ansvarar för Bola-
gets löpande förvaltning och den dagliga driften. 
Arbetsfördelningen mellan styrelsen och CEO anges i 
arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för 
CEO. CEO ansvarar också för att upprätta rapporter 
och sammanställa information från ledningen inför 
 styrelsemöten och är föredragande av materialet på 
styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är 
CEO ansvarig för finansiell rapportering i Resurs och 
ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräck-
ligt med information för att styrelsen fortlöpande ska 
kunna utvärdera Bolagets och koncernens finansiella 
ställning.

CEO håller styrelsen kontinuerligt informerad om 
utvecklingen av Resurs verksamhet, omsättningens 
utveckling, Resurs resultat och ekonomiska ställning, 
likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser 
samt varje annan händelse, omständighet eller för-
hållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för 
Bolagets aktieägare.

CEO och övriga ledande befattningshavare presente-
ras i avsnittet ”Styrelse, koncernledning och revisor–
Koncernledning”.

Riktlinjer för ersättning till CEO och övriga ledande 
befattningshavare
På extra bolagsstämma den 10 mars 2016 beslutades 
att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2017. 

Ersättning till ledande befattningshavare ska beslutas 
av styrelsen i enlighet med interna riktlinjer och krav 
som är baserade på från tid till annan gällande före-
skrifter om ersättningssystem i bank- respektive för-
säkringsverksamheten.

Ledande befattningshavares ersättning kan omfatta 
fast lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och 
övriga förmåner. Till kretsen av ledande befattnings-
havare utgår ingen form av bonus eller annan rörlig 
ersättning.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknads-
mässig och konkurrenskraftig och återspegla indivi-
dens prestationer och ansvar samt, med avseende på 
aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveck-
ling för Resurs Holdings aktie som kommer aktie-
ägarna till del. Den sammanlagda ersättningen, även i 
samband med att anställning upphör, ska motverka 
osunt risktagande.

Beslut om långsiktiga incitamentsprogram ska fattas 
av bolagsstämman.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda. Anställ-
da som sedan tidigare omfattas av andra pensions-
avtalsformer ska fortsatt omfattas av dessa. 

Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en 
uppsägningstid om högst 12 månader. För verkställan-
de direktören ska en uppsägningstid om högst 18 
månader gälla. Inga avgångsvederlag ska utgå. 

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman 
beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns sär-
skilda skäl för det. 

Kretsen av ledande befattningshavare som omfattas 
av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga 
medlemmar i koncernledningen.
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Ersättning
Ersättningen till koncernledningen består av fast lön, 
pension och andra förmåner. Tabellen nedan utvisar 
lön och annan ersättning till CEO och övriga ledande 
befattningshavare som kostnadsförts under 2015.

Namn
Fast lön,  

KSEK
Rörlig ersätt- 

ning, KSEK
Pension,  

KSEK1)
Övriga för- 

måner, KSEK2)
Totalt,  
KSEK

Kenneth Nilsson 3 501 – 905 154 4 560
Övriga ledande befattningshavare* 10 974 – 3 610 822 15 406
Totalt 14 475 – 4 515 976 19 966
1)  Samtliga pensionsutfästelser till koncernledningen är försäkrade. Följaktligen saknas avsatta eller upplupna belopp i Bolaget för pensioner och lik-

nande förmåner efter avträdande av tjänst till nuvarande koncernledningen.
2)  Avser huvudsakligen livförsäkring, bilförmån och andra kontantförmåner.
* 8 stycken per den 31 december 2015

Se också ”Historisk finansiell information–Resurs Holding AB–Noter–Not 15 Personal”.

Uppsägningstid
Vid uppsägning från Resurs sida är CEO samt CFO/
vice VD berättigade till lön under uppsägningstiden, 
vilken är 18 respektive 12 månader. Inga avgångs-
vederlag utgår. Övriga ledande befattningshavare har 
en uppsägningstid om 6–12 månader och har inte rätt 
till avgångsvederlag. Majoriteten av de ledande 
befattningshavarna har en egen uppsägningstid om 
mellan tre till sex månader.
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Ägarstruktur
Tabellen nedan beskriver Resurs direkta och indirekta ägarstruktur omedelbart före Erbjudandet och omedelbart 
efter Erbjudandets genomförande. Tabellen är baserad på antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mitt-
punkten i prisintervallet och att Överföringen av ledande befattningshavares aktieinnehav har effektuerats (Se 
”Aktier och aktie innehav–Överföring av ledande befattningshavares aktieinnehav m.m.”).

Ägande före  Erbjudandet

Aktieägande efter Erbju-
dandet (om Erbjudandet 

inte  utökas och Över-
tilldelnings optionen inte 

utnyttjas)

Aktieägande efter Erbju-
dandet (om Erbjudandet 

utökas fullt ut och 
 Över tilldelningsoptionen 

inte utnyttjas)

Aktieägande efter Erbju-
dandet (om Erbjudandet 

utökas fullt ut och 
 Övertilldelningsoptionen 

utnyttjas till fullo)

Aktieägare Antal % Antal % Antal % Antal %
Cidron Semper Ltd.1) 103 959 549 51,98 75 227 515 37,61 67 087 515 33,54 60 916 515 30,46
Waldakt AB2) 85 058 040 42,53 61 550 012 30,78 54 890 012 27,45 49 841 012 24,92
RSF Invest AB3) 10 982 411 5,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00
RSF Invest Holding AB som till 55 
% ägs av Cidron Semper Ltd. och 
till 45 % av Waldakt AB4) 4 286 923 2,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Aktieägande styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare samt 
övriga anställda aktieägare såsom 
visas nedan4) 6 695 488 3,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Aktieägande styrelseledamöter, ledande befattnings
havare samt övriga anställda aktieägare5)

Styrelse
Jan Samuelson 246 267 0,12 135 308 0,07 135 308 0,07 135 308 0,07
Martin Bengtsson 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Mariana Burenstam Linder 42 684 0,02 23 407 0,01 23 407 0,01 23 407 0,01
Fredrik Carlsson 123 134 0,06 120 054 0,06 120 054 0,06 120 054 0,06
Anders Dahlvig 110 977 0,06 108 202 0,05 108 202 0,05 108 202 0,05
Christian Frick 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Lars Nordstrand 119 207 0,06 64 994 0,03 64 994 0,03 64 994 0,03
Marita Odélius Engström 42 684 0,02 23 407 0,01 23 407 0,01 23 407 0,01
David Samuelson 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Koncernledning
Kenneth Nilsson6) 1 072 588 0,54 478 474 0,24 478 474 0,24 478 474 0,24
Peter Rosén 170 734 0,09 48 358 0,02 48 358 0,02 48 358 0,02
Patrik Hankers 174 149 0,09 77 798 0,04 77 798 0,04 77 798 0,04
Ola Carlman 128 051 0,06 52 841 0,03 52 841 0,03 52 841 0,03
Henrik Eklund 128 051 0,06 52 841 0,03 52 841 0,03 52 841 0,03
Erik Frick 170 734 0,09 75 485 0,04 75 485 0,04 75 485 0,04
Marcus Tillberg 278 297 0,14 132 548 0,07 132 548 0,07 132 548 0,07
Barbro Tjärnlund 136 588 0,07 57 370 0,03 57 370 0,03 57 370 0,03
Gunilla Wikman 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga anställda aktieägare7) 3 751 343 1,88 1 771 386 0,89 1 771 386 0,89 1 771 386 0,89
Nya aktieägare8) 0 0,00 60 000 000 30,00 74 800 000 37,40 86 020 000 43,01
Totalt 200 000 000 100,00 200 000 000 100,00 200 000 000 100,00 200 000 000 100,00
1) Cidron Semper Ltd. kontrolleras av Nordic Capital. Cidron Semper Ltd. äger också aktier i Resurs indirekt genom ägande i RSF Invest Holding AB. Före Erbjudandet innehade 

Cidron Semper Ltd. totalt 106 317 357 aktier, motsvarande 53,16 procent av Resurs. Adress: 26 Esplanade St Helier Jersey, JE2 3QA, Jersey.
2)  Waldakt AB äger också aktier i Resurs indirekt genom sitt innehav av aktier i RSF Invest Holding AB. Före Erbjudandet innehade Waldakt AB totalt 86 987 155 aktier, motsvarande 

43,49 procent av Resurs. Adress: Box 8772, Göteborg.
3)  RSF Invest AB kontrolleras av RSF Invest Holding AB som äger 80,39 procent av aktierna i RSF Invest AB. Adress: Box 22209, 250 24 Helsingborg.
4)  Indirekt ägande genom RSF Invest AB.

Huvudägare och Säljande 
Aktieägare
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5) Aktieägande styrelseledamöters och ledande befattningshavares samt övriga anställda aktieägares investeringar i aktier respektive, i förekommande fall, teckningsoptioner, beskrivs 
i avsnitten ”Aktier och aktiekapital–Aktierelaterade incitamentsprogram–Teckningsoptioner” och ”Aktier och aktiekapital–Överföring av ledande befattningshavares innehav m.m.”. 
Investeringen i aktier i Resurs efter Erbjudandet kommer, tillsammans med de teckningsoptioner som köps av deltagarna i det aktierelaterade incitamentsprogramet, att motsvara 
minst cirka 70 procent (netto efter avdrag för skatt och transaktionskostnader) av intäkterna från försäljningen av aktier i RSF Invest AB. För information om hur många teckningsop-
tioner de ledande befattningshavarna kommer att investera i, se avsnittet ”Styrelse, koncernledning och revisor–Koncernledning”.

6)  Kenneth Nilsson kommer också att inneha 1 500 000 teckningsoptioner efter fullföljandet av Erbjudandet, vilket berättigar honom till 1 500 000 aktier i Resurs. För information om 
innehav för koncernledningen i övrigt, se avsnittet ”Styrelse, koncernledning och revisor–Koncernledning”. För ytterligare information om teckningsoptionerna, se ”Aktier och 
aktiekapital–Aktierelaterade incitamentsprogram–Teckningsoptioner”.

7) Omfattar 47 anställda inom Resurs varav ingen indirekt innehar mer än 0,15 procent av aktierna i Resurs före Erbjudandet.
8) Inkluderar Ankarinvesterarna i kolumnerna som utvisar aktieinnehavet efter Erbjudandet.

Under antagandena att priset i Erbjudandet fastställs 
till mittpunkten i prisintervallet, att Erbjudandet utökas 
till fullo samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till 
fullo kommer Huvudägarna att inneha 30,46 procent 
(Cidron Semper Ltd.) respektive 24,92 procent (Wal-
dakt AB) av aktierna i Bolaget omedelbart efter Erbju-
dandets fullföljande. Således kommer Huvudägarna 
sannolikt fortsätta att ha betydande inflytande över 
utfallen av de beslut som hänskjuts till Resurs aktie-
ägare för godkännande. Sådant inflytande är emeller-
tid begränsat av bestämmelserna i aktie bolagslagen.

Huvudägarna har ställt ut en option till Managers att 
förvärva upp till 11 220 000 aktier från Huvudägarna, 
motsvarande 15,0 procent av det maximala antalet 
aktier som säljs i Erbjudandet för att täcka eventuell 
övertilldelning i samband med Erbjudandet. Optionen 
kan utnyttjas helt eller delvis i 30 dagar från första dag 
för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm. Som ett 
resultat av att aktier lånas ut till Managers och/eller om 
övertilldelning sker, kan Huvudägares innehav i Resurs 
komma att falla under 30 procent av det totala antalet 
röster i Bolaget. Om Managers återlämnar lånade 
aktier till Huvudägarna kan Huvudägares innehav 
komma att öka till 30 procent eller mer av det totala 
antalet röster i Resurs och därmed utlösa budplikt, se 
”Den svenska värdepappersmarknaden–Budplikt och 
tvångsinlösensförfaranden”. Dispens från sådan bud-
plikt har erhållits från Aktiemarknadsnämnden i enlig-
het med uttalandet AMN 2015:31. För ytterligare 
information om övertilldelningsoptionen och stabilise-
ring, se ”Villkor och an visningar–Övertilldelningsop
tion” och ”Villkor och anvisningar–Stabilisering”.

Lock up-avtal
Säljande Aktieägare, aktieägande styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och övriga anställda som 
blir aktieägare till följd av Överföringen av ledande 
befattningshavares aktieinnehav, kommer att, med 
vissa undantag, åta sig att inte sälja sina respektive 
innehav eller på annat sätt ingå transaktioner med lik-
nande effekt under en viss tid efter att handel med 
Resurs aktier på Nasdaq Stockholm har inletts (”Lock 
up-perioden”). Lock up-perioden för Säljande Aktie-
ägare kommer att vara 180 dagar. Lock up-perioden 
för aktieägande styrelseledamöter, ledande befatt-
ningshavare och övriga anställda som blir aktieägare 
till följd av Överföringen av ledande befattningshava-
res aktieinnehav, kommer att vara 360 dagar. Efter 
utgången av respektive Lock up-period kan aktierna 
komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan påverka 
marknadspriset på aktien. Joint Global Coordinators 

kan tillsammans besluta, enligt eget gottfinnande och 
när som helst, att medge undantag från begränsning-
arna för aktieförsäljning under Lock up-perioden. 

Bolaget kommer att åta sig gentemot Joint Global 
Coordinators bland annat att, med vissa undantag, 
under en period av 180 dagar från första dagen för 
handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, inte 
utan skriftligt medgivande från Joint Global Coordina-
tors, besluta eller föreslå bolagsstämman att besluta 
om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier 
eller andra finansiella instrumenteller överlåtelse av 
aktier eller andra finansiella instrument. 

Ankarinvesterarna kommer inte att vara inte föremål 
för lock up-åtaganden för respektive tilldelningar.  

Befintliga aktieägaravtal
Samtliga befintliga aktieägaravtal kommer att upphöra 
i samband med noteringen av Bolagets aktier på 
 Nasdaq Stockholm.

Förutom vad som anges under ”–Nytt aktieägaravtal 
mellan Huvudägarna” känner inte styrelsen till att det 
förekommer några aktieägaravtal eller andra överens-
kommelser mellan aktieägare i Bolaget som syftar till 
gemensamt inflytande över Bolaget. Styrelsen känner 
inte heller till några andra överenskommelser eller 
motsvarande som kan leda till att kontrollen över 
 Bolaget förändras.

Nytt aktieägaravtal mellan 
Huvudägarna
Huvudägarna har ingått ett aktieägaravtal rörande 
deras innehav i Resurs efter Erbjudandet. Avtalet 
 träder i kraft samtidigt med noteringen och reglerar, 
bland annat, parternas överlåtelse av aktier efter note-
ringen. Aktieägaravtalet innehåller en skyldighet för 
parterna att koordinera alla överlåtelser av aktier 
under en period av 36 månader efter slutförandet av 
Erbjudandet. Med vissa undantag har vardera parten 
rätt, men ingen skyldighet, att överlåta aktier om den 
andra parten i aktieägaravtalet initierar en överlåtelse 
av aktier. Skyldigheten att koordinera överlåtelser av 
aktier upphör dock före utgången av 36-månaders-
perioden om en parts innehav av aktier (i) understiger 
10 procent av rösterna i Resurs och minst tolv måna-
der har förflutit sedan avtalet trädde i kraft eller (ii), 
oavsett när, understiger 5 procent av rösterna i Resurs. 
Avtalet påverkar inte lock up-skyldigheter. Se ”–Lock 
upavtal”.
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Aktieinformation
Per dagen för detta prospekt uppgick Bolagets regist-
rerade aktiekapital uppgick till 1 000 000 SEK, fördelat 
på 200 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,005 
SEK per aktie.

Aktierna i Resurs är denominerade i SEK. Aktierna i 
Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. 
Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och kommer 
i samband med noteringen av Bolagets aktier på 
 Nasdaq Stockholm att vara fritt överlåtbara.

Enligt Bolagets bolagsordning antagen på extra 
bolagsstämma den 23 oktober 2015 får aktiekapitalet 
inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 
2 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 100 000 000 
aktier och inte fler än 400 000 000 aktier.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
De erbjudna aktierna är av samma aktieslag. Rättig-
heterna förenliga med aktier emitterade av Bolaget, 
inklusive de som följer av bolagsordningen, kan 
endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktie-
bolagslagen.

Bolagsstämma och rösträtt
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webb-
plats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dag-
bladet. Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare 
som är införd i Resurs aktiebok fem vardagar före 
stämman samt anmäler sitt deltagande till Bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberätti-
gad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av 
honom eller henne ägda och företrädda aktier utan 
begränsning i rösträtten.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller kon-
vertibler har aktieägarna företrädesrätt till teckning i 
förhållande till det antal aktier de ägde innan emissio-
nen. Det finns dock inga bestämmelser i Resurs 
bolags ordning som begränsar möjligheten att, i enlig-
het med bestämmelserna i aktiebolagslagen, emittera 
nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets 
vinst och till eventuellt överskott vid likvidation.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Resurs aktiekapital.

År Händelse
Ändring  

antal aktier
Ändring aktie-

kapital, SEK
Totalt  

antal aktier
Totalt aktie-
kapital, SEK Kvot värde, SEK

2012 Nybildning 1 000 000 100 000 1 000 000 100 000 0,1
2014 Nyemission 256 429 25 642,9 1 256 429 125 642,9 0,1
2015 Nyemission1) 174 504 17 450,4 1 430 933 143 093,3 0,1
2015 Kvittningsemission1) 11 555 1 155,5  1 442 488 144 248,8 0,1
2015 Fondemission 8 557 512 855 751,2 10 000 000 1 000 000 0,1
2015 Split 190 000 000 – 200 000 000 1 000 000 0,005
1) Finansiering av yA Bank-förvärvet.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Teckningsoptioner
Vid Resurs extra bolagsstämma den 17 april 2016 
beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led 

i incitamentsprogram för ledningen och nyckelanställ-
da (”Deltagarna”). Sammanlagt omfattar incitaments-
programmet för närvarande 49 individer och högst 
8 000 000 teckningsoptioner. Hur många tecknings-
optioner som var och en av medlemmarna i 

Aktier och aktiekapital
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koncernledningen förvärvar presenteras i avsnittet 
”Styrelse, koncernledning och revisor–Koncernled
ning”. Teckningsoptioner emitteras till och tecknas av 
Resurs dotterbolag Resurs Bank AB, och Deltagarna 
förvärvar teckningsoptioner från dotterbolaget till ett 
marknadsvärde motsvarande totalt högst 29 miljoner 
SEK. Det maximala antalet teckningsoptioner som får 
förvärvas av Deltagarna motsvarar efter optionernas 
utnyttjande cirka 3,8 procent av Resurs aktiekapital 
efter genomförandet av Erbjudandet. Cirka 850 000 
teckningsoptioner kommer att innehas av Resurs Bank 
för tilldelning till eventuella tillkommande lednings-
personer och nyckelanställda. Teckningsoptionerna 
har givits ut i två separata serier. Varje Deltagare för-
värvar ett visst (i vissa fall högsta) antal tecknings-
optioner av respektive serie. Detta antal tecknings-
optioner per Deltagare och serie är beroende av 
Deltagarens position inom koncernen samt det antal 
aktier i Resurs som Deltagaren har när programmet 
inleds. Se även ”–Överföring av ledande befattnings
havares aktieinnehav m.m.”.

Serie 2016/2019 består av högst 4 000 000 tecknings-
optioner som kan utnyttjas under tre teckningsperio-
der, den första under tvåveckorsperioden efter det 
senare av (a) dagen för offentliggörandet av Bolagets 
kvartalsrapport för första kvartalet 2019 samt (b) andra 
dagen efter Bolagets årsstämma 2019, den andra 
under tvåveckorsperioden efter dagen för offentlig-
görandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvarta-
let 2019, samt den tredje från och med dagen efter 
offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för 
 tredje kvartalet 2019 fram till och med den 29 novem-
ber 2019. Oavsett vad som anges ovan kan teckning 
ske från och med den 25 november 2019 till och med 
den 29 november 2019.

Serie 2016/2020 består av högst 4 000 000 tecknings-
optioner som kan utnyttjas under tre teckningsperio-
der, den första under tvåveckorsperioden efter det 
senare av (a) dagen för offentliggörandet av Bolagets 
kvartalsrapport för första kvartalet 2020 samt (b) andra 
dagen efter Bolagets årsstämma 2020, den andra 
under tvåveckorsperioden efter dagen för offentlig-
görandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvarta-
let 2020, samt den tredje från och med dagen efter 
offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för 
 tredje kvartalet 2020 fram till och med den 27 novem-
ber 2020. Oavsett vad som anges ovan kan teckning 
ske från och med den 23 november 2020 till och med 
den 27 november 2020.

Lösenpriset i serie 2016/2019 motsvarar 131,9 procent 
av priset i Erbjudandet, dock lägst aktiens kvotvärde. 
Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs 
för Bolagets aktie vid börsens stängning den handels-
dag som närmast föregår nyteckning överstiger 
146,1 procent av det fastställda lösenpriset, ska lösen-
priset ökas med ett belopp som motsvarar det belopp 
av nämnda börskurs som överstiger 146,1 procent av 
lösenpriset.

Lösenpriset i serie 2016/2020 motsvarar 142,5 procent 
av priset i Erbjudandet, dock lägst aktiens kvotvärde. 
Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs 
för Bolagets aktie vid börsens stängning den handels-
dag som närmast föregår nyteckning överstiger 162,4 
procent av det fastställda lösenpriset, ska lösenpriset 
ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av 
nämnda börskurs som överstiger 162,4 procent av 
lösenpriset.

Resurs totala kostnad för incitamentsprogrammet för-
väntas inte överstiga 6 miljoner SEK (huvudsakligen 
arbetsgivaravgifter avseende deltagare i Norge).

Överföring av ledande 
befattningshavares aktieinnehav m.m.
Vid tidpunkten för detta prospekt innehar medlemmar 
i styrelsen samt vissa medlemmar av koncernledning-
en och vissa andra anställda inom Resurs indirekta 
ekonomiska intressen i Resurs (motsvarande samman-
lagt 3,35 procent av Resurs baserat på antagandet att 
priset i Erbjudandet fastställs till mittpunkten i prisin-
tervallet) genom RSF Invest AB, ett bolag som också 
ägs av RSF Invest Holding AB. RSF Invest Holding AB 
ägs av Waldakt AB (som kontrolleras av familjen 
Bengtsson) samt Cidron Semper Ltd. (som kontrolleras 
av Nordic Capital). Dessa styrelseledamöter, medlem-
mar av koncernledningen och vissa anställda inom 
Resurs har slutit avtal (i) med RSF Invest Holding AB 
om att sälja samtliga sina aktier i RSF Invest AB till RSF 
Invest Holding AB baserat på priset i Erbjudandet 
samt (ii) med Waldakt AB och Cidron Semper Ltd. om 
att förvärva aktier i Resurs, för en viss procent av intäk-
terna från försäljningen av aktier i RSF Invest AB, från 
Waldakt AB och Cidron Semper Ltd till priset i Erbju-
dandet (”Överföringen av ledande befattningshava-
res aktieinnehav”). Överföringen av ledande befatt-
ningshavares aktieinnehav är villkorad av att 
Erbjudandet fullföljs och kommer att genomföras på 
eller omkring den 3 maj 2016. Således kommer dessa 
styrelseledamöter, medlemmar av koncernledningen 
och vissa anställda inom Resurs äga aktier direkt i 
Resurs efter genomförandet av Erbjudandet. Investe-
ringen i aktier i Resurs kommer, tillsammans med de 
teckningsoptioner som köps av Deltagarna i det aktie-
relaterade incitamentsprogramet som beskrivs ovan, 
att motsvara minst cirka 70 procent (netto efter avdrag 
för skatt och transaktionskostnader) av intäkterna från 
försäljningen av aktier i RSF Invest AB.

Central värdepappersförvaring
Resurs bolagsordning innehåller ett s.k. avstämnings-
förbehåll och Bolagets aktier är anslutna till det elek-
troniska värdepapperssystemet med Euroclear (Euro-
clear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm) som 
central värdepappersförvarare. Aktierna är registrera-
de på person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna 
eller kommer att utfärdas för de nya aktierna. ISIN-
koden för aktierna i Resurs är SE0007665823. 
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Innehavare av aktier kommer att vara berättigade till 
framtida utdelningar, inklusive utdelning beslutad för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2016 samt för samtliga efterföljande perioder, förut-
satt att utdelning beslutas. 

Enligt utdelningspolicyn antagen av styrelsen kommer 
Resurs initialt att sträva efter att distribuera minst 50 
procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på 
medellång sikt (”Utdelningspolicyn”). Om Resurs, till 
följd av sin vinst och utdelningspolicy genererar ett 
väsentligt överskott, avser Resurs att använda detta 
överskott till att antingen finansiera en högre organisk 
tillväxtnivå och/eller framtida förvärv, alternativt att 
överföra överskott till dess aktieägare genom utdel-
ning. Beslut rörande vinstutdelningsförslag beaktar 
Bolagets framtida intäkter, finansiella position, kapital-
krav, Resurs kapitalmål och allmänna ekonomiska och 
operativa omständigheter. Det finns inga garantier för 
att utdelning kommer att föreslås eller beslutas under 
något år.

Beslut om vinstutdelning i svenska aktiebolag fattas av 
bolagsstämman. Utdelning får endast ske med ett 
sådant belopp att det efter utdelningen finns full täck-
ning för Bolagets bundna egna kapital och endast om 
sådan utdelning framstår som försvarlig med hänsyn 
till de krav som verksamhetens art, omfattning och 
 risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens 
egna kapital samt behovet av att stärka Bolagets och 
koncernens balansräkning, likviditet och finansiella 
ställning. Aktieägarna kan som regel inte föreslå en 
högre utdelning än vad styrelsen föreslagit eller 
 godkänt. 

Dessutom är Resurs föremål för kapitaltäckningskrav 
och likviditetsregler enligt tillämplig lagstiftning för 
finansiella institut, liksom solvenskrav tillämpliga för 
försäkringsbolag (se ”Regulatorisk översikt–Reglering 
avseende bankverksamhet–Kapitaltäckningskrav och 
likviditetsregler” och ”Regulatorisk översikt–Reglering 
avseende försäkringsrörelse–Solvensregler”) vilka kan 
begränsa Resurs möjligheter att betala utdelning i 
framtiden. Utdelningspolicyn som angivits ovan är 
baserad på nuvarande regulatoriska krav, och even-
tuella framtida förändringar av regulatoriska krav kan 
påverka Resurs Utdelningspolicy.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har minoritets-
ägare som tillsammans representerar minst 10 procent 
av samtliga aktier i Bolaget rätt att begära utdelning 
(till samtliga aktieägare) av Bolagets vinst. Har sådan 
begäran framställts måste årsstämman besluta om 

utdelning av 50 procent av vad som återstår av årets 
vinst enligt den av bolagsstämman fastställda balans-
räkningen efter avdrag för (i) balanserad förlust som 
överstiger fria fonder, (ii) belopp som enligt lag eller 
bolagsordning, måste avsättas till bundet eget kapital, 
och (iii) belopp som enligt bolagsordningen ska 
användas för något annat ändamål än utdelning till 
aktieägarna. Bolagsstämman är dock inte skyldig att 
besluta om högre utdelning än 5 procent av Bolagets 
egna kapital. Vidare får bolagsstämman aldrig fatta 
beslut om utdelning av ett belopp överstigande de 
utdelningsbara medlen. Minoritetsägares rätt att 
begära utdelning är även villkorad av att sådan utdel-
ning inte strider mot den försiktighetsregel som 
beskrivs ovan.

Utdelningen utbetalas normalt som ett kontant 
belopp per Aktie genom Euroclear Sweden men 
utdelning kan även ske i annat än kontanter (sakutdel-
ning). De innehavare som på avstämningsdagen, 
 vilken fastställs av bolagsstämman, är registrerade i 
den av Euroclear Sweden förda aktieägarförteckning-
en är berättigade till utdelning. 

Bolaget betalar utdelning i SEK. Aktieägare med för-
valtarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare 
angående utdelningsvaluta. Se ”Riskfaktorer–Valuta
differenser kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
värdet av aktieinnehav eller betalda utdelningar”.

En aktieägare som inte kan erhålla utbetalning via 
Euroclear Sweden behåller likafullt sin rätt till utdel-
ning och kravet på Bolaget kvarstår, dock med beak-
tande av en lagstadgad preskriptionsfrist på tio år. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Var-
ken Aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning 
innehåller några begränsningar avseende rätt till 
utdelning för aktieägare utanför Sverige. Med förbe-
håll för eventuella restriktioner som åläggs av banker 
eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner sker utbe-
talning till sådana aktieägare på samma sätt som till 
aktieägare med hemvist i Sverige. Aktieägare med 
begränsad skattskyldighet i Sverige är dock normalt 
föremål för svensk kupongskatt. För en diskussion 
rörande källskatter på utdelningar, se ”Vissa skatte
frågor i Sverige”.

Utdelningshistorik
Per dagens datum har ingen utdelning avseende 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2015, 2014 och 2013 betalats ut.

Utdelning och 
utdelningspolicy



206 

 

§ 1. Firma
Bolagets firma är Resurs Holding AB (publ). Bolaget är 
publikt (publ).

§ 2. Säte 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kom-
mun.

§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt 
eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning 
mot bankverksamhet, försäkringsverksamhet eller 
annan finansiell verksamhet, att tillhandahålla tjänster 
till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig 
verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 och 
högst 2 000 000 kronor. 

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 
400 000 000.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) 
ledamöter.

§ 7. Revisorer 
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst 
två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses aukto-
riserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webb-
plats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dag-
bladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels 
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman. Sist-
nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helg-
dag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två 
biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget 
anmäler antalet biträden på det sätt som anges i före-
gående stycke.

§ 9. Årsstämma
Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sam-

mankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt, i förekommande fall, koncern-
redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Frågor rörande:
  a) fastställande av resultaträkningen och balans-

räkningen samt, i förekommande fall, koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen;

  b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen;

  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören, om sådan har utsetts.

8.  Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i före-
kommande fall, revisorerna.

9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och 
suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer 
och revisorssuppleanter.

10.  Val av styrelse och suppleanter samt, i förekom-
mande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

11.  Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 
januari till och med den 31 december.

§ 11. Avstämningsbolag 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.

Bolagsordningen avses registreras den 28 april 2016.

Bolagsordning
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Allmän bolags- och koncerninformation
Bolagets namn (tillika handelsbeteckning) är Resurs 
Holding AB (publ), organisationsnummer är 556898-
2291 och styrelsen har sitt säte i Helsingborg. Bolaget 
bildades i Sverige den 12 mars 2012 och registrerades 
hos Bolagsverket den 4 juli 2012. Bolaget har bedrivit 
verksamhet sedan dess. Bolaget är ett publikt aktie-
bolag som regleras av aktiebolagslagen. 

Resurs Holding AB (publ) är moderbolag i koncernen, 
som består av fem rörelsedrivande bolag, Resurs 
 Holding AB, Resurs Bank Aktiebolag, Solid Försäk-
ringsaktiebolag, yA Bank AS, MetaTech AS och fyra 
filialer med enheter i fyra länder. I tabellen nedan 
redovisas de viktigaste koncernföretagen. 

Dotterbolag Land
Andel aktier 

och röster, %
Resurs Bank Aktiebolag Sverige 100
Solid Försäkringsaktiebolag Sverige 100
yA Bank AS Norge 100

Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal 
som Resurs ingått under de senaste två åren samt 
andra avtal som Resurs ingått och som innehåller rät-
tigheter eller förpliktelser som är av väsentlig betydel-
se för Resurs (i båda fallen med undantag för avtal 
som ingåtts i den löpande affärsverksamheten).

Avtal med Ellos
Ellos-koncernen består av ett antal bolag, bland annat 
Ellos och Jotex Sweden AB (”Jotex”), som bedriver 
internetförsäljning av framförallt textilier och mode-
produkter i Sverige, Norge, Danmark och Finland 
(”Ellos Group”). Ellos förvärvades år 2013 av Nordic 
Capital som fortfarande är majoritetsaktieägare i Ellos. 
Ellos är således en närstående part till Resurs. Se 
också ”–Transaktioner med närstående”.

Ellos och Resurs har ingått flera olika avtal. Enligt två 
factoring-avtal med Ellos AB och Jotex förvärvar 
Resurs fordringar från Ellos AB och Jotex vilka här-
stammar från försäljning av de retail finance-produkter 
som Ellos AB och Jotex erbjuder till sina respektive 
kunder. Resurs Bank hanterar och inkasserar därefter 
dessa fordringar. Som ersättning för förvärvade kund-
fordringar betalar Resurs Bank en fast köpeskilling till 
Ellos AB, motsvarande det nominella beloppet av 

samtliga förvärvade kundfordringar samt en rörlig 
ersättning baserat på intäkterna som genereras av 
kundfordringarna över tid. Som ersättning för 
factoring- tjänster som tillhandahålls av Resurs Bank 
betalar Ellos en fast årligt factoring-avgift. Dessa 
factoring- avtal är, om de inte sägs upp med 12 måna-
ders skriftlig uppsägningstid av endera parten, gällan-
de fram till 30 juni 2023. Efter den 30 juni 2023 för-
längs avtalen automatiskt på en obestämd tid, under 
försutsättning att de inte sägs upp skriftligen med 12 
månaders uppsägningstid av endera parten.

Resurs har därtill ett samarbetsavtal med Ellos Group, 
vilket ger Resurs Bank en exklusiv rätt att erbjuda vissa 
retail finance-produkter och relaterade försäkrings-
produkter till Ellos Groups kunder i Sverige, Norge, 
Finland och Danmark samt att använda Ellos varu-
märke i samband med dessa erbjudanden. Därtill har 
Resurs Bank en exklusiv rätt att sälja, marknadsföra 
och tillhandahålla vissa andra produkter inom Consu-
mer Loans och Credit Cards med användning av 
Resurs varumärke till Ellos Groups kunder. Ellos Group 
har vidare åtagit sig att tillhandahålla vissa tjänster till 
Resurs Bank avseende marknadsföring av ovan nämn-
da retail finance-produkter till Ellos Groups kunder, för 
vilket Ellos Group erhåller kommission och tillkom-
mande kostnadsersättning. Om antingen Resurs Bank 
eller Ellos Group bryter mot någon bestämmelse i 
samarbetsavtalet ska en lösning på tvisten och even-
tuellt lämplig kompensation bestämmas av en strate-
gisk kommitté bestående av två representanter från 
vardera parten. Om den strategiska kommittén inte 
kan komma fram till en lösning eller en lämplig kom-
pensation kan avtalet sägas upp av den icke-felande 
parten och den parten kan då begära kompensation 
för direkta förluster med anledning av avtalsbrottet. 
Samarbetsavtalet gäller till den 1 april 2024 och för-
längs därefter automatisk för en period om ett år i 
taget, om det inte sägs upp med 12 månaders upp-
sägningstid av endera parten.

Avtal med SIBA
SIBA är ett företag som fokuserar på direkt- och indi-
rekt försäljning av teknikprodukter samt hushållsappa-
rater, -tillbehör, -tjänster och -lösningar. SIBA bedriver 
verksamhet i fysiska butiker och online i Sverige, 
Norge och Danmark. SIBA ägs av Waldir AB, som kon-
trolleras av familjen Bengtsson, och är således närstå-
ende till Resurs. Se ”–Transaktioner med närstående”.

Legala frågor och 
kompletterande information
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SIBA och Resurs Bank har ingått ett retail finance-avtal 
enligt vilket SIBA förmedlar Resurs Banks retail 
finance- produkter samtidigt som Resurs Bank åtar sig 
att tillhandahålla SIBA möjligheten att erbjuda sina 
kunder sådana produkter. Det resultat som genereras 
från dessa retail finance-produkter fördelas på visst 
sätt mellan Resurs Bank och SIBA. Avtalet förlängs 
varje år för en period om ett år i taget, om det inte 
sägs upp med 12 månaders uppsägningstid av endera 
parten innan den nya perioden inleds.

SIBA har också ingått försäkringsavtal med Solid enligt 
vilka SIBA kan erbjuda sina kunder ett säkerhetspaket 
bestående av två produkter: försäkring, med Solid 
som försäkringsgivare, förmedlad av SIBA till dess 
kunder, och en utökad garanti som erbjuds av SIBA till 
dess kunder. Enligt ett avtal från 2012 har SIBA rätt till 
avkastning på intäkter från försäljningen sedan Solid 
erhållit vissa premier. Solid åtar sig att hantera even-
tuella anspråk hänförliga till den utökade garantin. 
Avtalet från 2012 förlängs varje år för en period om ett 
år i taget, om det inte sägs upp med 6 månaders upp-
sägningstid av endera parten innan den nya perioden 
inleds.

Avtal med NetOnNet
NetOnNet är ett företag inom detaljhandeln för tek-
nikprodukter, huvudsakligen inom datorer, kommuni-
kation, hushållsapparater, audio, video och tillbehör. 
NetOnNet bedriver verksamhet online i Sverige och 
Norge samt i fysiska butiker i Sverige. NetOnNet är en 
del av Waldir-koncernen och är därför närstående till 
Resurs. Se ”–Transaktioner med närstående”.

I juni 2012 ingick NetOnNet ett samarbetsavtal med 
Resurs Bank avseende retail finance. Enligt avtalet för-
medlar NetOnNet retail finance-produkter som tillhan-
dahålls av Resurs Bank till kunder som köper varor från 
NetOnNet. Retail finance-produkterna innefattar låne-
givning och utfärdande av kreditkort av Resurs Bank. 
Dessutom åtar sig NetOnNet att marknadsföra och 
främja Resurs retail finance-produkter till NetOnNets 
kunder. Det resultat som genereras från dessa retail 
finance-produkter fördelas på visst sätt mellan Resurs 
Bank och NetOnNet. Den initiala löptiden för avtalet 
mellan NetOnNet och Resurs Bank avslutades den 31 
maj 2014. Därefter förlängs avtalet varje år för en 
 period om ett år i taget, om det inte sägs upp med 12 
månaders uppsägningstid av endera parten innan den 
nya perioden inleds. 

I januari 2012 ingick NetOnNet och Solid ett agent-
avtal varigenom Solid har givit NetOnNet rätten att 
förmedla vissa försäkringsprodukter som erbjuds av 
Solid och att utfärda försäkringsbevis i Solids namn. 
Intäkter som genereras genom avtalet fördelas på visst 
sätt mellan Solid och NetOnNet. Den initiala löptiden 
för avtalet avslutades den 31 december 2013 och 
avtalet förlängs därefter varje år för en period om ett 
år i taget, om det inte sägs upp skriftligen inom sex 
månader av endera parten. 

Förvärv och avyttringar
Finaref och Dan-Aktiv
Den 1 april 2014 förvärvade Resurs Bank 100 procent 
av Crédit Agricole Consumer Finance SA:s nordiska 
verksamhet bestående av bolagen Nordic Consumer 
Finance A/S med dotterbolagen Dan-Aktiv och Finaref 
samt dess dotterbolag. Den förvärvade verksamheten 
bestod av icke säkerställd utlåning till konsumenter i 
de nordiska länderna och dess totala utlåningsvolym 
per förvärvsdagen uppgick till 3,3 miljarder SEK. 
 Finaref AB sålde därefter sina tillgångar till Resurs 
Bank den 7 november 2014 och dess finska och norska 
dotterbolag fusionerades med Resurs Bank den 29 
maj 2015 respektive den 10 mars 2015. Nordic Consu-
mer Finance A/S och Dan-Aktiv A/S fusionerades med 
Resurs Bank AB med redovisningsmässig effekt den 
1 januari 2015. Den sammanlagda kontanta köpe-
skillingen för dessa förvärv uppgick till 1 336 miljoner 
SEK. Se även ”Utvald historisk finansiell information 
och annan data om koncernen” och ”Proforma
redovisning”.

yA Bank-koncernen
Enligt ett aktieöverlåtelseavtal som ingicks med yA 
Holding ASA den 15 juli 2015 förvärvade Resurs Bank 
100 procent av aktierna i de norska bolagen yA Bank 
AS och MetaTech AS. Transaktionerna slutfördes den 
26 oktober 2015. Den sammanlagda köpeskillingen 
uppgick till 1 561 miljoner NOK, vilket har säkrats med 
en valutaswap till kursen 1,0245 SEK/1,0000 NOK 
motsvarande 1 599 miljoner SEK. Se även ”Utvald 
 historisk finansiell information och annan data om 
 koncernen” och ”Proformaredovisning”.

Finansiella avtal
För en beskrivning av Resurs finansiella avtal, se 
”Kommentarer till den finansiella utvecklingen– 
Finansiering, likviditet och kapitalresurser”.

Rättsliga förfaranden och 
skiljeförfaranden
Resurs är från tid till annan föremål för diverse krav och 
rättsliga åtgärder som uppstår inom ramen för den 
löpande verksamheten. Resurs förväntar sig inte att 
rättsliga tvister gällande dessa anspråk kommer att ha 
en väsentlig negativ inverkan på Bolagets resultat, lik-
viditet, kapitalresurser, eller finansiella ställning. Med 
undantag för vad som beskrivits i ”Riskfaktorer–Frågor 
om regelefterlevnad hänförliga till Resurs historiska 
beräkning och rapportering av kapitaltäckning samt 
historisk uppfyllelse av tillämpliga kapitaltäckningskrav 
på nivån för koncernens yttersta moderbolag kan 
medföra sanktioner från Finansinspektionen, inklusive 
väsentliga sanktionsavgifter eller återkallelse av Resurs 
banktillstånd.” och ”Verksamhetsbeskrivning–Rättsliga 
och administrativa förfaranden samt liknande ären
den” samt vad som anges nedan har Bolaget inte varit 
part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden 
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som nyligen haft, eller skulle kunna få, betydande 
effekter på Resurs finansiella ställning eller lönsamhet.

Förlikningsavtal med ONOFF
Resurs Bank har haft två tvister med ONOFF:s kon-
kursbo, vilka har förlikts genom ett förlikningsavtal i 
april 2015 (”Förlikningsavtalet”). Resurs Bank och 
ONOFF hade ett samarbete genom vilket Resurs Bank 
erbjöd kreditkort till ONOFF:s kunder. I gengäld beta-
lade Resurs Bank kommission till ONOFF på köp som 
genomfördes med kreditkorten och ersatte ONOFF 
för anspråk till följd av kreditköp. Därtill tillhandahöll 
Resurs Bank ett lån till ONOFF uppgående till 60 
 miljoner SEK, vilket sades upp till omedelbar återbe-
talning av Resurs Bank. Resurs Bank använde därefter 
ONOFF:s anspråk till följd av kreditköp, uppgående 
till cirka 28 miljoner SEK, för att kvitta delar av sitt åter-
betalningskrav enligt lånet. Samma dag som ONOFF:s 
konkursutbrott initierade konkursboet ett återvinnings-
förfarande mot Resurs Bank med avseende på denna 
kvittning, medan Resurs Bank riktade ett krav mot 
ONOFF i konkursen motsvarande resterande del av 
lånebeloppet. ONOFF:s konkursförvaltare bestred 
Resurs krav och gjorde bland annat gällande att 
Resurs Bank var skyldigt att betala kommission till 
ONOFF uppgående till 76 miljoner SEK.

Genom Förlikningsavtalet har alla utestående tvister 
parterna emellan slutligen reglerats (med undantag 

för framtida utbetalningar i konkursen). Resurs Bank 
har betalat ett belopp uppgående till 29,6 miljoner 
SEK till konkursboet avseende återvinningskravet, och 
avseende den återstående delen av lånet är Resurs 
Bank berättigat att göra gällande en oprioriterad 
 fordran på cirka 20,8 miljoner SEK i konkursen. Kon-
kursförfarandet har ännu inte avslutats, dvs. den slutli-
ga utskiftningen har ännu inte fastställts. Resurs Bank 
har dock, fram till dagens datum, mottagit en utbetal-
ning i konkursen uppgående till cirka 4,2 miljoner SEK.

Transaktioner med närstående
Per datumet för detta prospekt ägs Resurs till 51,98 
procent av Cidron Semper Ltd., till 42,53 procent av 
Waldakt AB och till 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 till 45 procent av Waldakt AB.

Företag med bestämmande eller betydande inflytan-
de genom sitt direkta eller indirekta ägande i koncer-
nen har även bestämmande eller betydande inflytan-
de över Ellos, SIBA och NetOnNet, vilka koncernen 
haft betydande transaktioner med under perioden. 
Normala affärstransaktioner har skett mellan koncer-
nen och dessa närstående företag. Transaktioner 
 mellan Resurs och dessa närstående parter anges i 
tabellen nedan. 

Per räkenskapsåret som avslutades  
den 31 december

(KSEK) 2015 2014 2013
Närstående (reviderat)
Transaktionskostnader1) –526 872 –489 820 –164 804
Räntekostnader, in- och upplåning från  allmänheten2) –5 516 –13 562 –8 378
Provisionsintäkter3) 41 427 45 722 13 546
Provisionskostnader4) –67 480 –73 379 –87 004
Premieintäkter, sålt genom representanter för närstående parter5) – – –
Allmänna administrationskostnader6) –44 119 –36 384 –9 304
Övriga rörelsekostnader7) – – –41
Övriga tillgångar8) 11 342 11 441 5 501
In- och upplåning från allmänheten 9) –492 866 –737 234 –372 510
Övriga skulder10) –85 023 –98 117 –100 641
1)  Provisionskostnad till närstående hänförliga till Resurs bankverksamhet; dessa kostnader är en integrerad del av effektivräntan och därför redovisas som en avdragspost från ränte-

intäkter.
2)  Räntekostnad avseende inlåning från närstående parter.
3)  Resurs genererar provisionsintäkter från och genom dessa närstående parter genom att tillhandahålla olika tjänster, såsom utlåning, kreditkort och förmedlade försäkringar direkt, 

och till slutkunder, till dessa närstående parter.
4)  Provisionskostnader till närstående till Resurs försäkringsverksamhet; dessa kostnader uppstår genom att närstående parter tillhandahåller tjänster till Resurs, inklusive provision 

relaterad till generering av ny försäkringsverksamhet genom dessa närstående parter.
5)  Resurs genererar premieintäkter genom dessa närstående parter till exempel när närstående parter också agerar som Solids försäkringspartner och tjänar som ett försäljningsställe 

för Solids försäkringsprodukter.
6)  Kostnader avseende avisering och andra tjänster tillhandahållna av närstående.
7)  Diverse mindre kostnader relaterade till närstående parter.
8)  Fordringar på närstående avseende bland annat mottagna försäkringspremier för kunder m.m.
9)  Inlåning från närstående parter.
10) Skulder till närstående avseende bland annat ännu obetalda avgifter och provisioner.
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För räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2014 och 2015 representerade Ellos, SIBA och NetOn-
Net tillsammans 17 procent respektive 12 procent av 
Resurs låneportfölj samt genererade mindre än 10 
procent av Resurs rörelseintäkter med avdrag för 
kredit förluster, justerat för att spegla helårseffekten av 
yA Bank-förvärvet, för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015.

Se vidare ”Historisk finansiell information–Resurs 
 Holding AB–Noter–Not 42 Närstående”.

För information om ersättning till styrelsens ledamöter 
och koncernledningen, se ”Bolagsstyrning–Styrelsen” 
och ”Bolagsstyrning–CEO och ledande befattnings
havare”.

Placeringsavtal
Se ”Villkor och anvisningar–Villkor för Erbjudandets 
fullföljande”. 

Stabilisering
Se ”Villkor och anvisningar–Stabilisering”. 

Rådgivare
Carnegie, Goldman Sachs, Morgan Stanley och SEB, 
som är Joint Bookrunners, tillhandahåller finansiell 
rådgivning och andra tjänster till Bolaget och Huvud-
ägarna i samband med Erbjudandet, för vilka de kom-
mer att erhålla sedvanlig ersättning. 

Från tid till annan kommer dessa rådgivare (samt till 
dem närstående företag) att tillhandahålla tjänster, 
inom den ordinarie verksamheten och i samband med 
andra transaktioner, till Huvudägarna och till Huvud-
ägarna närstående parter.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är Resurs juridiska 
rådgivare avseende svensk rätt i samband med Erbju-
dandet och noteringen på Nasdaq Stockholm. Latham 
& Watkins (London) LLP är Resurs juridiska rådgivare 
avseende amerikansk rätt i samband med Erbjudandet 
och noteringen på Nasdaq Stockholm.

Sundling Wärn Partners är Huvudägarnas och Resurs 
finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet och 
noteringen på Nasdaq Stockholm.

Ankarinvesterarnas åtaganden
Swedbank Robur, Andra AP-fonden, Handelsbanken 
Fonder och Catella har gentemot Joint Global Coordi-
nators, de Säljande Aktieägarna och Resurs åtagit sig 
att förvärva aktier i Erbjudandet till det slutliga priset i 
Erbjudandet. Det antal aktier Ankarinvesterarna har 
åtagit sig att förvärva motsvarar 5 procent, 3,5 pro-
cent, 3 procent respektive 2,5 procent av det totala 
antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets 
genomförande. Ankarinvesterarnas åtaganden är 

villkorade av, bland annat, att (i) första dag för handel i 
aktierna inträffar senaste den 15 maj 2016, (ii) varje 
Ankarinvesterare erhåller full tilldelning i förhållande 
till sitt åtagande, och (iii) Bolagetsz totala marknads-
värde efter slutförandet av Erbjudandet inte överstiger 
12 miljarder SEK. Om dessa villkor inte är uppfyllda 
kan Ankarinvesterarna inte åläggas att förvärva aktier. 
Ankarinvesterarna har således åtagit sig att förvärva 
cirka 14 procent av aktierna efter slutförandet av 
Erbjudandet.

Ankarinvesterarna erhåller ingen ersättning för sina 
respektive åtaganden och Ankarinvesterarnas investe-
ring görs till det slutliga priset i Erbjudandet. Joint 
Global Coordinators, de Säljande Aktieägarna och 
 styrelsen för Bolaget bedömer att Ankarinvesterarna 
har god kreditvärdighet och således kommer att 
kunna infria sina respektive åtaganden. Ankarinveste-
rarnas åtaganden är emellertid inte säkerställda 
genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning 
eller liknande arrangemang. Ankarinvesterarnas åta-
ganden är förenade med vissa villkor. Om något av 
dessa villkor inte är uppfyllda finns det en risk att 
Ankarinvesterarna inte fullföljer sina åtaganden.

Ankarinvesterare

Åtagande (% av det 
totala antalet aktier i 

Bolaget efter 
Erbjudandets 

genomförande) Antal aktier

Swedbank Robur 5 10 000 000
Andra AP-fonden 3,5 7 000 000
Handelsbanken Fonder 3 6 000 000
Catella 2,5 5 000 000
Summa 14 28 000 000

Beskrivning av Ankarinvesterare
Swedbank Robur Fonder AB
Swedbank Robur är en av Skandinaviens största fond-
förvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. 
Swedbank Robur erbjuder sparandealternativ för 
privat personer och institutionella klienter genom 
investeringsfonder och diskretionär förvaltning.

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden är en av norra Europas största pen-
sionsfonder och förvaltar cirka 300 miljarder SEK inom 
i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Andra 
AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska 
pensionssystemet. Andra AP-fonden ska långsiktigt 
maximera avkastningen och förvaltningen ska ske med 
låg risk.

Handelsbanken Fonder AB
Handelsbanken Fonder är ett helägt dotterbolag till 
Svenska Handelsbanken och är en betydande fond-
förvaltare i Skandinavien. Handelsbanken Fonder 
erbjuder fonder som riktar sig till såväl privatpersoner 
som institutionella klienter.
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Catella Fondförvaltning AB
Catella Fonder startade 1997 och är en aktiv förvaltare 
med fokus på de nordiska marknaderna. Catella för-
valtar aktiefonder, alternativa fonder, blandfonder och 
räntefonder. Catellas förvaltade kapital är i dagsläget 
cirka 40 miljarder SEK.

Kostnader för Erbjudandet
Säljande Aktieägare kommer betala kommission till 
Managers baserat på bruttointäkterna från försäljning-
en av aktier i Erbjudandet. Därutöver kan Säljande 
Aktieägare välja att betala en diskretionär kommission 
till Joint Bookrunners, så kallad incentive fee, som 
också baseras på bruttointäkterna från försäljningen av 
aktier i Erbjudandet. 

Bolaget kommer inte att betala någon kommission till 
Joint Bookrunners, men kommer att betala vissa kost-
nader för Erbjudandet. Kostnaderna för Erbjudandet 
som ska betalas av Bolaget beräknas uppgå till cirka 
93 miljoner SEK, varav cirka 62 miljoner SEK har upp-
tagits som en rörelsekostnad för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2015 och cirka 31 miljo-
ner SEK förväntas upptas som en rörelsekostnad för 
räkenskapsåret som avslutas den 31 december 2016.

Tillgängliga handlingar
Följande handlingar hålls tillgängliga för inspektion 
under kontorstid på Bolagets huvudkontor på 
Ek slingan 9, 250 24 Helsingborg: (i) Resurs Holding 
AB:s bolagsordning, (ii) Resurs Holding AB:s årsredo-
visningar för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013, 
inklusive revisionsberättelser, (iii) Dan-Aktiv A/S:s 
 årsredovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2012, 
inklusive revisions berättelser, (iv) Finaref AB:s årsredo-
visningar för räkenskapsåren 2013 och 2012, inklusive 
revisionsberättelser, och (v) yA Bank AS:s årsredovis-
ningar för räkenskapsåren 2015 och 2014, inklusive 
revisions berättelser. Dessa handlingar finns även 
 tillgängliga i elektronisk form på Resurs webbplats 
www.resurs holding.se. 

Ovan nämnda årsredovisning eller information, eller 
information som det refereras till, på Bolagets webb-
plats är inte en del av och har inte varit och är inte 
inkorporerad som en del av detta prospekt.
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Följande är en beskrivning av den svenska värdepappersmarknaden, inklusive en kort sammanfattning av vissa 
svenska lagar och föreskrifter på värdepappers marknaden vilka är i kraft vid tiden för prospektet. Sammanfattning
en är inte avsedd att utgöra en fullständig beskrivning av samtliga regulatoriska frågor och ska inte betraktas som 
uttömmande. Dessutom kan de lagar, regelverk, föreskrifter och förfaranden som sammanfattas nedan komma att 
ändras eller bli föremål för annan tolkning.

Nasdaq Stockholm
Nasdaq Stockholm är en svensk reglerad marknad och 
drivs av Nasdaq OMX Stockholm AB. Det är den 
huvudsakliga marknaden i Sverige för handel med 
aktier, obligationer, derivat och andra värdepapper. 
Den Nordiska Listan används för handel med aktier på 
Nasdaq Stockholm och alla transaktioner, med undan-
tag för räntebärande finansiella instrument, sker via 
INET. Bolagen på den Nordiska Listan är uppdelade i 
tre segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 
Bolag med ett börsvärde överstigande 1 000 miljoner 
EUR – såsom Resurs – ingår i Large Cap-segmentet. 
Bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner EUR och 
1 000 miljoner EUR ingår i Mid Cap-segmentet, 
medan bolag med ett börsvärde understigande 150 
miljoner EUR ingår i Small Cap-segmentet. Dessa seg-
ment revideras vanligtvis vid årsskiftet och revisionen, 
som gäller från och med den första handelsdagen i 
januari, baseras på det genomsnittliga börsvärdet i 
november det föregående året. Bolag med ett börs-
värde om mer än 50 procent av det lägsta eller högsta 
tröskelvärdet för ett segment kommer att överföras till 
ett nytt segment med omedelbar verkan. Bolag med 
ett börsvärde om mindre än 50 procent av det lägsta 
eller högsta tröskelvärdet för ett segment kommer att 
ha en övergångsperiod fram till nästa kommande revi-
dering (eller minst 12 månader), och därmed bli före-
mål för ytterligare en revidering innan de överförs till 
ett nytt segment. Noterade bolag delas dessutom in i 
industrisektorer i enlighet med den globala standar-
den ICB (Industry Classification Benchmark). Denna 
klassificering är baserad på bolagets huvudsakliga 
verksamhet, det vill säga det affärsområde som 
 genererar mest intäkter för bolaget.

Handel med värdepapper på Nasdaq 
Stockholm
Handeln på Nasdaq Stockholm sker för kunders räk-
ning av auktoriserade svenska och utländska banker 
och andra värdepappersmäklare samt den svenska 
Riksbanken. Banker och mäklare får agera huvudman 

vid handel såväl på som utanför Nasdaq Stockholm, 
men utför i regel transaktionerna i egenskap av 
ombud. Clearing och avveckling sker via ett elektro-
niskt kontobaserat värdepapperssystem som adminis-
treras av Euroclear Sweden. Handel med aktier i bolag 
i Large Cap-segmentet clearas och avvecklas genom 
EuroCCP. Se ”–Registrering av värdepapper”.

Handeln via INET omfattar alla värdepapper noterade 
på Nasdaq Stockholm, med undantag för räntebäran-
de finansiella instrument, såsom obligationer. Nasdaq 
Stockholms medlemmar kan genom elektronisk 
åtkomst vara verksamma på distans. Mäklarnas repre-
sentanter kan handla aktier via arbetsstationer som har 
utvecklats av Nasdaq Stockholm eller via sina egna 
system för elektronisk datahantering, som är kopplade 
till INET. Handelsposten för alla aktier som handlas på 
Nasdaq Stockholm är en aktie. I INET läggs köp- och 
säljkurser in i den relevanta orderboken och matchas 
automatiskt när pris, volym och andra villkor är upp-
fyllda. INET sänder kontinuerligt ut all handelsinforma-
tion. Informationen visas i realtid i form av orderböck-
er, marknadssammanfattningar, avslutsinformation, 
indexinformation och andra rapporter. En två dagar 
lång avräkningsperiod (T+2) tillämpas på aktiehandel.

Nasdaq Stockholms handelstider för aktierelaterade 
produkter är bankdagar kl. 09:00 till 17:25. Innan han-
deln inleds pågår en förhandelssession (kl. 08:00 till 
09:00) under vilken order kan läggas, men där ingen 
ordermatchning förekommer. Handeln inleds med en 
så kallad opening call-uncross varvid alla aktier till-
delas en öppningskurs och därefter handlas kontinuer-
ligt. Vid 17:25 stoppas den kontinuerliga handeln, följt 
av en pre-close session (17:25 till cirka 17:30). Under 
pre-close sessionen kan order fortfarande läggas, men 
det sker ingen automatisk matchning. Pre-close ses-
sionen avslutas med en så kallad closing call-uncross. 
Den kurs som fastställs i denna closing call-uncross 
(eller i avsaknad av sådan, den sista handelskursen) är 
den officiella stängningskursen. Handelssessionen följs 
av en efterhandelssession (kl. 17:30 till 18:00) varvid 
förändringar i och avbokningar av order samt trans-
aktioner utanför handelstiden, är tillåtna.

Den svenska 
värdepappersmarknaden
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Förutom officiell handel på Nasdaq Stockholm genom 
automatisk ordermatchning i INET kan aktier även 
handlas utanför Nasdaq Stockholm, det vill säga utan-
för INET, såväl under som efter den officiella handels-
tiden (genom manuella avslut). Manuella avslut under 
handelssystemets öppethållande måste normalt sett 
ske till en kurs som ligger inom det volymvägda kurs-
intervallet i INET vid den aktuella tidpunkten för trans-
aktionen eller, för manuella avslut under closing call, 
vid tiden före closing call-auction. Utanför handelssys-
temets öppethållande måste manuella avslut normalt 
sett ske till en kurs som ligger inom det volymvägda 
kursintervall som rapporterats i INET vid tidpunkten 
för stängning av handelssessionen. Om det inte finns 
något kursintervall och i situationer där det sker en för-
ändring i marknadsförhållandena under closing call 
eller efter de officiella handelstiderna, måste manuella 
avslut ske till en kurs som tar hänsyn till marknadssitua-
tionen vid tidpunkten för den aktuella transaktionen. 
Manuella avslut som betraktas som storskaliga (50 000 
till 500 000 EUR, beroende på den genomsnittliga 
dagliga omsättningen av den aktuella aktien) kan 
göras utan hänsyn till kursintervallet. Handeln på Nas-
daq Stockholm tenderar att involvera en högre andel 
aktörer bland allmänheten, medan handel utanför 
Nasdaq Stockholm, oavsett om den sker direkt eller 
genom mellanhänder, ofta involverar större svenska 
institutioner, banker som bedriver arbitragehandel 
mellan den svenska marknaden och utländska markna-
der samt utländska köpare och säljare som köper 
aktier från eller säljer aktier till svenska institutioner.

Alla manuella avslut måste normalt rapporteras i INET 
inom tre minuter från tiden för transaktionen. Handel 
som sker utanför de officiella handelstiderna måste 
rapporteras under förhandelssessionen nästkomman-
de börsdag och inte senare än 15 minuter innan 
handels sessionen inleds.

Föreskrifter på värdepappersmarknaden
Den Nordiska Listan regleras av EU-direktiv, främst 
direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella 
instrument (”MiFID”), som implementerats genom 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
(”Värde pappersmarknadslagen”). Nasdaq OMX 
Stockholm AB har tillstånd att bedriva en reglerad 
marknad enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och står under övervakning av Finansinspektionen. 
Finansinspektionen är en statlig myndighet som bland 
annat ansvarar för övervakning och tillsyn av den 
svenska värdepappersmarknaden och aktörerna på 
denna. Finansinspektionen utfärdar även föreskrifter 
som kompletterar svenska lagar på värdepappers-
marknadsområdet. Vidare måste Nasdaq OMX Stock-
holm AB enligt lagen om värdepappersmarknaden ha 
egna föreskrifter som reglerar handeln på Nasdaq 
Stockholm. Nasdaq Stockholms Regelverk för emit-
tenter är baserat på europeiska standarder och EU-
direktiv som MiFID och direktiv 2004/109/EG 

(”Öppenhetsdirektivet”) och innehåller noteringskrav 
och informationsregler för bolag noterade på Nasdaq 
Stockholm. Syftet med regelverket som styr handeln 
på och utanför Nasdaq Stockholm är att uppnå trans-
parens och likabehandling av aktörerna på markna-
den. Nasdaq Stockholm registrerar information om 
varje transaktion, den involverade banken och mäkla-
ren, emittenten, antal aktier, kurs och tidpunkt. Varje 
bank eller mäklare måste bevara förteckningar över 
handel som genomförts i egenskap av ombud eller 
huvudman. All handelsinformation som rapporteras till 
INET är allmänt tillgänglig. Nasdaq Stockholm har 
även en enhet för övervakning av marknaden 
 (”Börsens Övervakningsenhet”) som övervakar han-
deln i realtid enligt nedan.

Lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 
handel med finansiella instrument (”Marknadsmiss-
brukslagen”), som delvis implementerar direktiv 
2003/6/EG (”Marknadsmissbruksdirektivet”) före-
skriver sanktioner vid insiderhandel och otillbörligt 
röjande av insiderinformation. Marknadsmissbruks-
lagen innehåller även bestämmelser som förbjuder 
otillbörlig marknadspåverkan som gör det olagligt att 
vidta åtgärder (i samband med handel på värdepap-
persmarknaden eller i övrigt) som avser att på ett otill-
börligt sätt påverka marknadspriset eller andra villkor 
för handeln med finansiella instrument, eller på annat 
sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument 
(exempelvis genom att sprida falsk eller vilseledande 
information). Otillbörlig marknadspåverkan kan även 
utgöra bedrägeri enligt svensk lag. Finansinspektio-
nen och Börsens Övervakningsenhet upprätthåller 
efterlevnad av Marknadsmissbrukslagen och andra 
regler avseende insiderhandel. Straffbara handlingar 
lagförs i domstol av Ekobrottsmyndigheten. Dessutom 
kan Finansinspektionen återkalla en banks eller mäkla-
res tillstånd om denna har agerat på ett otillbörligt 
sätt, inklusive manipulerat marknaden. Börsens Över-
vakningsenhet övervakar köp- och säljinformation för 
att finna indikationer på ovanlig marknadsaktivitet 
eller handelsmönster och granskar kontinuerligt och 
på daglig basis information som offentliggörs av note-
rade bolag, som information om intäkter, förvärvs- och 
andra investeringsplaner samt förändringar i ägar-
strukturen. När Börsens Övervakningsenhet får del av 
priskänslig information som inte är offentliggjord över-
vakas handeln i de berörda aktierna för att säkerställa 
att om ovanlig handelsaktivitet uppstår som indikerar 
att aktörer bedriver handel baserad på den icke 
offentliggjorda informationen, denna information 
offentliggörs så snart som möjligt.

Registrering av värdepapper
Aktierna är registrerade i Euroclear Swedens elektro-
niska kontobaserade värdepapperssystem. Euroclear 
Sweden är en central värdepappersförvarare och clea-
ringorganisation auktoriserad enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument och 
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Värdepappersmarknadslagen. Euroclear Sweden för 
bland annat förteckningar över aktieägare i svenska 
bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Aktier som 
administreras av Euroclear Sweden registreras i elek-
tronisk form på värdepapperskonton (VP-konton) och 
inga aktiebrev utfärdas. Äganderätten till aktierna 
säkerställs endast genom registrering hos Euroclear 
Sweden. Alla transaktioner och andra kontoföränd-
ringar förs in i Euroclear Swedens system av banker 
eller andra värdepappersinstitut som har godkänts 
som kontoförande institut av Euroclear Sweden.

Aktier kan registreras på VP-konton och följaktligen 
införas i aktieboken, antingen i den faktiska ägarens 
namn (direktregistrerade aktier) eller i den av Euroclear 
Sweden godkända förvaltarens namn (förvaltarregist-
rerade aktier). Om aktierna är förvaltarregistrerade 
noteras detta i värdepapperssystemet. Förhållandet 
mellan förvaltaren och den faktiska ägaren regleras av 
avtal. Den faktiska aktieägaren måste om denne vill 
utöva vissa rättigheter, till exempel delta i en bolags-
stämma, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget 
namn. Förvaltare måste även regelbundet rapportera 
innehaven hos faktiska ägare till Euroclear Sweden. En 
offentlig aktiebok och en förvaltarförteckning, vilka 
båda innehåller information om innehavare av mer än 
500 aktier i det aktuella bolaget (eller det lägre antal 
aktier som utgör alla aktier i det aktuella bolaget), 
sammanställs i början av varje kvartal och finns till-
gängliga för allmänheten hos både Euroclear Sweden 
och hos emittenten på dess registrerade adress. Det 
finns även ett separat register som förs av Euroclear 
Sweden för registrering av personer som har särskilda 
intressen i aktier, till exempel panthavare.

Rättigheter som hör till aktier som berättigar till utdel-
ning, företrädesemission eller fondemission tillkom-
mer de innehavare vars namn är upptagna i aktie-
boken per en viss avstämningsdag och utdelningar 
distribueras vanligen till bankkonton som har angivits 
av de innehavare som är registrerade hos Euroclear 
Sweden. Aktuell avstämningsdag måste anges i det 
beslut som fastställer utdelningen eller kapitalökning-
en eller liknande beslut med företrädesrätt för aktie-
ägarna. Om den registrerade innehavaren är en för-
valtare, mottar förvaltaren, för den faktiska ägarens 
räkning, utdelning och andra ekonomiska rättigheter 
som hör till aktierna, såsom teckningsrätter i samband 
med företrädesemissioner och nya aktier som tecknats 
genom utnyttjande av teckningsrätter. Utdelningar 
utbetalas i en enda utbetalning till förvaltaren, vilken 
ansvarar för distributionen av utdelningen till den 
 faktiska ägaren. Ett liknande förfarande tillämpas för 
teckningsrätter och nyemitterade aktier.

Ersättning från investerarskydd
Ersättning från investerarskyddet täcker finansiella 
instrument, som aktier, obligationer och diverse deri-
vatinstrument, såsom warranter och terminskontrakt. 

Ersättning till investerare kan betalas ut endast om ett 
institut försätts i konkurs och investeraren inte kan få 
ut sina finansiella instrument eller medel. Ersättningen 
täcker inte ekonomisk skada till följd av förändringar i 
värdet på aktier eller andra värdepapper. Ersättningen 
täcker värdepapper som hanteras av värdepappers-
bolag, värdepappershandlare och vissa andra institut 
på uppdrag av kunder inom ramen för tillhandahållan-
de av investeringstjänster (såsom köp, försäljning och 
förvaltning av finansiella instrument). Med värdepap-
per anses enligt investerarskyddet aktier, obligationer 
och diverse derivatinstrument. Investerarskyddet täck-
er även medel som ett institut har tagit emot med 
redovisningsskyldighet i samband med att en investe-
ringstjänst utförs. Investerare kan erhålla ersättning för 
förlorade tillgångar upp till ett sammanlagt värde av 
250 000 SEK per institut.

Krav på offentliggörande av 
transaktioner och aktieinnehav
Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument (”LHF”), vilken delvis implementerar 
Öppenhetsdirektivet, måste en aktieägare anmäla 
både till bolaget i vilket denne innehar aktier och till 
Finansinspektionen om innehavet av aktier, depåbevis, 
optioner att förvärva redan emitterade aktier eller 
finansiella instrument med liknande ekonomisk effekt 
som att inneha aktier eller rätt att förvärva aktier, oav-
sett om de kan avvecklas fysiskt eller kontant, uppnår, 
överstiger eller understiger 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 
66 2/3 eller 90 procent av det totala antalet röster 
och/eller aktier i ett bolag. Anmälan ska ske skriftligen 
eller elektroniskt på Finansinspektionens webbplats 
senast tre handelsdagar efter dagen för den aktuella 
transaktionen. Finansinspektionen kommer att offent-
liggöra innehållet i anmälan senast kl. 00:00 handels-
dagen efter mottagandet av anmälan. Vid beräkning 
av en aktieägares procentuella ägarandel ska bolagets 
egna aktier inkluderas i nämnaren, medan tecknings-
optioner och konvertibler ska exkluderas. Vid beräk-
ning av aktieinnehav ska inte bara aktier och finansiella 
instrument som innehas direkt av aktieägaren inklude-
ras, utan även de som innehas av vissa närstående. 
LHF innehåller en lista över närstående vars aktie-
innehav måste sammanläggas enligt kraven på offent-
liggörande. Dessa närstående inkluderar, men är inte 
begränsat till, dotterbolag, fullmaktsinnehavare och 
parter i aktieägaravtal.

Enligt förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och 
vissa aspekter av kreditswappar är personer med en 
kort nettoposition i en aktie skyldiga att anmäla till 
Finansinspektionen när positionen antingen uppnår 
eller sjunker under följande tröskelvärden: 0,2 procent 
av det emitterade aktiekapitalet i det berörda bolaget 
samt varje 0,1 procent över det. Det finns även ett krav 
på offentliggörande när positionen uppnår eller sjun-
ker under följande tröskelvärden: 0,5 procent av det 
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emitterade aktiekapitalet och varje 0,1 procent över 
det. Offentliggörandet genomförs av Finansinspektio-
nen genom ett meddelande på Finansinspektionens 
hemsida. Vidare krävs att en investerare som vill ta en 
kort position utan täckning (en så kallad ”naken” posi-
tion) antingen har: (i) lånat tillräckligt med aktier för att 
avveckla den korta positionen; (ii) ingått ett bindande 
avtal om att låna aktierna; eller (iii) slutit en överens-
kommelse med en tredje part enligt vilken den tredje 
parten har bekräftat att aktierna har lokaliserats samt 
att de nödvändiga åtgärder som krävs har vidtagits 
gentemot tredje parter för att investeraren ska ha rim-
lig anledning att tro att avveckling kan ske på rätt dag. 

Enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för 
vissa innehav av finansiella instrument måste, bland 
andra, styrelseledamöter och vissa befattningshavare 
samt personer som direkt eller indirekt äger aktier som 
representerar 10 procent eller mer av aktiekapitalet 
eller rösterna i ett aktiemarknadsbolag dessutom 
anmäla, skriftligen eller elektroniskt, sådant innehav 
och alla ändringar i innehavet till Finansinspektionen, 
som för ett offentligt register baserat på informationen 
i dessa anmälningar.

Budplikt och tvångsinlösensförfaranden
Enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden (”Takeoverlagen”) måste 
alla svenska eller utländska juridiska eller fysiska perso-
ner som innehar mindre än 30 procent av den totala 
andelen röster i ett bolag som är noterat på en regle-
rad marknad i Sverige lämna ett offentligt erbjudande 
om förvärv av samtliga kvarvarande aktier utgivna av 
målbolaget (budplikt) om sådan juridisk eller fysisk 
person ensam eller tillsammans med närstående, upp-
når ett innehav om 30 procent eller mer av den totala 
andelen röster i bolaget. Detta är tillämpligt när det 
ökade innehavet är ett resultat av förvärv, teckning, 
konvertering eller varje annan form av förvärv av aktier 
i målbolaget (förutom ett offentligt uppköpserbjudan-
de) eller resultatet av att ett visst närståendeförhållan-
de etablerats. I detta sammanhang kan en närstående 
till exempel vara ett annat bolag inom förvärvarens 
koncern, en make/maka, en sambo, ett minderårigt 

barn eller någon person eller något bolag som sam-
arbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över 
bolaget eller någon med vilken en överenskommelse 
har träffats om att genom ett samordnat ut övande av 
rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i syfte 
att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets 
förvaltning.

Det offentliga uppköpserbjudandet ska lämnas inom 
fyra veckor från tidpunkten för det förvärv som utlöst 
kravet på budplikt, såvida inte förvärvaren (eller den 
närstående) minskar sin röstandel till under 30 procent 
inom denna tid. Erbjudandet lämnas normalt även till 
innehavare av andra värdepapper som getts ut av mål-
bolaget, om priset på sådana värdepapper skulle 
kunna påverkas avsevärt till följd av en avnotering av 
målbolagets aktier, såsom till exempel teckningsoptio-
ner och konvertibler. Enligt Takeoverlagen är den som 
lämnar ett offentligt erbjudande skyldig att följa de 
uppköpsregler som har antagits av Nasdaq Stockholm 
(”Takeover-reglerna”). Genom detta åtagande accep-
terar budgivaren att följa inte enbart Takeover-regler-
na, utan även uttalanden och beslut från Aktiemark-
nadsnämnden vad gäller tolkning av Takeoverlagen, 
samt underkastar sig även de sanktioner som kan 
påföras av Nasdaq Stockholm. Undantag från kravet 
om budplikt kan under vissa förhållanden, till exempel 
i samband med företrädesemissioner och emissions-
garantier, beviljas av Aktiemarknadsnämnden. Aktie-
marknadsnämnden kan även bevilja undantag från 
bestämmelserna i Takeover-reglerna.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som innehar 
mer än 90 procent av aktierna i ett aktiebolag rätt att 
lösa in återstående aktier i bolaget. För bolag vars 
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, 
såsom Nasdaq Stockholm, ska lösenbeloppet mot-
svarade det noterade värdet, om inte särskilda skäl 
(exempelvis efter ett offentligt uppköpserbjudande) 
motiverar något annat. Vidare har en minoritetsägare 
som innehar aktier som enligt aktiebolagslagen kan 
lösas in av en majoritetsägare rätt att kräva att få sina 
aktier inlösta. 



216 

 

Uttalandena gällande svensk skattelagstiftning grundar sig på lagar och bestämmelser som gäller vid tidpunkten 
för detta prospekt med reservation för eventuella förändringar i svensk lagstiftning som införs efter denna tid
punkt, vilka kan ha retroaktiv verkan.

Allmänt
Följande är en sammanfattning av vissa skattekon-
sekvenser som kan uppkomma av Erbjudandet för 
fysiska personer eller aktiebolag som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Samman-
fattningen är inte avsedd att vara en uttömmande 
redogörelse av alla skattekonsekvenser som kan tän-
kas uppkomma av Erbjudandet. Exempelvis omfattar 
sammanfattningen inte aktier som innehas av handels-
bolag eller som innehas som lagertillgångar i närings-
verksamhet. Vidare omfattar sammanfattningen inte 
de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst och skat-
tefri utdelning (inklusive avdragsförbud vid kapital-
förlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga om 
aktier anses vara näringsbetingade andelar. Inte heller 
omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på 
innehav i bolag som är eller tidigare har varit s.k. 
fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd 
av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag. Samman-
fattningen omfattar inte heller aktier eller andra del-
ägarrätter som förvaras på ett s.k. investeringsspar-
konto och som omfattas av särskilda regler om 
schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för 
vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investment-
företag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje 
enskild aktieägare beror på dennes specifika omstän-
digheter. Varje aktieägare bör därför konsultera skatte-
rådgivare för att få information om vilka konsekvenser 
som kan uppstå i deras individuella situation, inklusive 
tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
skatteavtal.

Obegränsat skattskyldiga i Sverige 
Fysiska personer 

Skatt på utdelning 
För fysiska personer beskattas utdelning på marknads-
noterade aktier, vilket Aktierna är avsedda att bli när 
de upptagits till handel på Nasdaq Stockholm, i 
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 pro-
cent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige 
innehålls normalt preliminärskatt avseende utdelning 
med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls av 
Euroclear Sweden, eller när det gäller förvaltar-
registrerade aktier, av den svenska förvaltaren. 

Kapitalvinstbeskattning 
När marknadsnoterade aktier, som aktierna är avsedda 
att bli när de upptagits till handel på Nasdaq Stock-
holm, säljs eller på annat sätt avyttras kan en skatte-
pliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust 
uppstå. Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital 
med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinsten eller 
kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan för-
säljningsersättningen, efter avdrag för försäljnings-
utgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelop-
pet för alla aktier av samma slag och sort beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. 
Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkost-
nadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablon-
metoden till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster på 
marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster på marknadsnoterade och 
onoterade aktier och på andra marknadsnoterade del-
ägarrätter som uppstår under samma beskattningsår, 
förutom andelar i värdepappersfonder eller special-
fonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, 
så kallade räntefonder. Kapitalförluster på aktier som 
inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 
procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital med-
ges skattereduktion mot kommunal och statlig 
inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal 
fastig hetsavgift. Skattereduktion medges med 30 pro-
cent av den del av underskottet som inte överstiger 
100 000 SEK och med 21 procent av resterande del. 
Ett sådant underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 

Aktiebolag 

Skatt på utdelning och kapitalvinster 
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive 
skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomst-
slaget näringsverksamhet med 22 procent. Kapitalvin-
ster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som 
beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdrags-
gilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter 
får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på 
sådana värdepapper. En sådan kapitalförlust kan även, 
om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i 
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bolag inom samma koncern, under förutsättning att 
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En 
kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får 
 sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. 

Särskilda skattefrågor för aktieägare som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige 
Skatt på utdelning 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sveri-
ge och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt 
aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skatte-
satsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet 
reducerad för aktieägare bosatta i andra jurisdiktioner 
med vilka Sverige ingått skatteavtal. Flertalet av Sveri-
ges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska 
skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelnings-
tillfället om Euroclear Sweden erhållit erforderliga 
uppgifter om den utdelningsberättigade. Enligt 
skatte avtalet med USA är skattesatsen reducerad till 5 
procent för bolag med hemvist i USA som äger 
an delar som representerar minst 10 procent av röste-
talet i Bolaget och till 15 procent i övriga fall. Skatte-
satsen kan sättas ned till 0 procent för bolag och 
pensions fonder med hemvist i USA om vissa förutsätt-
ningar som anges i skatteavtalet med USA är 

uppfyllda. I Sverige verkställs avdraget för kupong-
skatt normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetal-
ning till en aktieägare som har rätt att beskattas enligt 
en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars 
innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket 
före utgången av det femte kalenderåret efter utdel-
ningen. 

Kapitalvinstbeskattning 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och vars aktieinnehav inte är hänförligt till ett fast drift-
ställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i 
 Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en 
 särskild skatteregel kan dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 
beskattning vid försäljning av aktier om de vid något 
tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio före-
gående kalenderåren har varit bosatta eller stadig-
varande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna 
regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och 
andra länder. Tillämpligheten av denna regel är emel-
lertid inte begränsad i tid i skatteavtalet med USA.
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Resurs Holding AB
Finansiell information per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2015, 2014 och 2013

Resultaträkning för koncernen

Not
2015-01-01-
2015-12-31

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Ränteintäkter 7 1 994 686 1 684 048 951 734
Räntekostnader 7 –212 607 –334 992 –299 865
Provisionsintäkter 8 231 848 268 803 164 690
Provisionskostnader, bankrörelsen 8 –38 785 –34 602 –36 057
Premieintäkter, netto 9 1 167 017 989 080 919 186
Försäkringsersättningar, netto 10 –505 002 –408 741 –391 374
Provisionskostnader försäkringsrörelsen –419 783 –399 447 –382 509
Nettoresultat av finansiella transaktioner 11 –35 092 6 596 15 567
Resultat från andelar i koncernföretag –140
Övriga rörelseintäkter 12 188 927 195 770 272 124
Summa rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515 1 213 496

Allmänna administrationskostnader 14,15 –989 505 –837 307 –546 736
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
tillgångar 16 –16 496 –13 820 –5 777
Övriga rörelsekostnader 17 –151 986 –147 770 –111 528
Summa kostnader före kreditförluster –1 157 987 –998 897 –664 041

Resultat före kreditförluster 1 213 082 967 618 549 455
Kreditförluster, netto 18 –374 863 –350 699 –169 120
Rörelseresultat 838 219 616 919 380 335

Skatt på årets resultat 19 –216 010 –149 270 –93 506
Årets resultat 622 209 467 649 286 829
Årets resultat hänförligt till aktieägarna i Resurs 
Holding AB 622 209 467 649 286 829

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 20 3,16 2,40 1,50

Rapport över totalresultat för koncernen
Årets resultat 622 209 467 649 286 829
Övrigt totalresultat som har eller kan komma att 
omklassificeras till årets resultat

Årets omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet 40 –132 416 56 903 –943
Årets totalresultat 489 793 524 552 285 886

Årets totalresultat hänförligt till aktieägarna i Resurs 
Holding AB 489 793 524 552 285 886
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
TSEK Not 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 50 761
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 21 956 725 805 843 810 182
Utlåning till kreditinstitut 22 2 351 285 3 695 094 2 284 180
Utlåning till allmänheten 23 18 198 175 13 923 375 9 258 334
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 24 1 477 206 1 300 484 2 678 093
Förlagslån 25 25 015 26 478 –
Aktier och andelar 26 32 903 11 610 27 986
Derivat 43 170 682 38 573 10 493
Goodwill 27 1 647 788 677 102 11 867
Övriga immateriella tillgångar 27 136 215 3 244 6 076
Materiella tillgångar 28 37 132 28 515 15 726
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 29 24 685 6 028 160 662
Övriga tillgångar 30 183 818 159 846 252 444
Aktuell skattefordran 14 638 18 669 17 634
Uppskjuten skattefordran 19 8 590 34 607 13 072
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 249 802 284 847 264 836
Summa tillgångar 25 565 420 21 014 315 15 811 585

Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 32 141 260 1 026 783
In- och upplåning från allmänheten 33 16 433 531 15 976 650 11 874 089
Övriga skulder 34 654 007 614 573 690 247
Derivat 43 3 147 94 853 4 637
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 185 482 132 709 189 841
Skatteskulder 89 952 85 658 7 498
Uppskjuten skatteskuld 19 291 395 284 199 198 818
Försäkringstekniska avsättningar 36 534 237 551 853 823 026
Övriga avsättningar 37 8 675 8 418 824
Emitterade värdepapper 38 2 181 340
Efterställda skulder 39 38 224
Summa skulder och avsättningar 20 561 250 17 749 939 13 789 763

Rapport över finansiell ställning för koncernen    

TSEK Not 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Eget kapital 40
Aktiekapital 1 000 126 100
Övrigt tillskjutet kapital 2 050 734 800 753 82 777
Omräkningsreserv –76 257 56 159 –744
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 3 028 693 2 407 338 1 939 689
Summa eget kapital 5 004 170 3 264 376 2 021 822

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

Information om ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden, se not 41.
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Rapport över förändring i eget kapital i koncernen

TSEK Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive årets 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital per 1 januari 2013 100 82 777 199 1 652 860 1 735 936
Årets resultat – – – 286 829 286 829
Årets övriga totalresultat – – –943 – –943
Årets totalresultat – – –943 286 829 285 886
Eget kapital per 31 december 2013 100 82 777 –744 1 939 689 2 021 822

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

Allt eget kapital är hänförligt till aktieägare i moderbolaget.
Information om omräkningsreserven, se not 40.
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Rapport över kassaflöden för koncernen (indirekt metod)

TSEK Not
2015-01-01-
2015-12-31

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 838 219 616 919 380 335
 varav erhållna räntor 1 995 140 1 699 045 936 492
 varav erlagda räntor –207 890 –334 027 –300 605
Justering för ej kassaflödespåverkande poster i 
rörelseresultatet 400 802 251 645 –72 350
Betalda inkomstskatter –229 482 –101 018 –89 578
Kassaflöde i den löpande verksamheten före 
förändring av den löpande verksamhetens tillgångar 
och skulder 1 009 539 767 546 218 407

Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar 
och skulder
Utlåning till allmänheten –1 533 113 –1 279 033 –633 415
Övriga tillgångar 37 160 102 673 131 683
Skulder till kreditinstitut 140 134 –2 931 856 –11 758
In- och upplåning från allmänheten –2 615 158 4 102 560 5 660 182
Förvärv av placeringstillgångar –2 231 585 –4 982 804 – 5 758 096
Avyttring av placeringstillgångar 2 201 246 6 378 469 3 468 876
Övriga skulder 1 359 –69 103 85 896
Kassaflöde från löpande verksamhet –2 990 418 2 088 452 3 161 775

Investeringsverksamhet
Förvärv av anläggningstillgångar 27, 28 –50 146 –22 598 –11 429
Avyttring av anläggningstillgångar 1 319 1 606 792
Förvärv av dotterföretag 46 –1 277 649 –1 301 012 –3 507
Förvärv av fakturafordringar –91 584 –1 664 772
Återbetalda lån 120 980 –
Beståndsöverlåtelse –84 214 –
Lämnade förlagslån –26 478 –
Kassaflöde från investeringsverksamhet –1 326 476 –1 403 300 –1 678 916

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 1 482 859
Likvida medel vid årets början 3 695 094 2 284 180 793 512
Valutadifferens i likvida medel –25 235 7 760 7 809
Likvida medel vid årets slut 2 402 046 3 695 094 2 284 180

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster i 
rörelseresultatet
Kreditförluster 18 374 863 350 699 169 120
Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar 16 16 496 13 820 5 777
Realisationsförlust vid försäljning av materiella tillgångar 1 806 37
Omklassificering av immateriella tillgångar – 1 708
Resultat placeringstillgångar 18 891 2 658 –16 013
Förändring avsättningar –18 566 –67 109 –206 409
Justering till erhållna/betalda räntor 15 201 –15 972 –16 146
Valutaeffekter –6 083 –75 –10 275
Derivat – –149
Resultat beståndsöverlåtelse –34 182 –

400 802 251 645 –72 350
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 investeringsverksamheten. Ändringen är tillämpad retroaktivt för jämförelsetalen.



F-6 

Historisk finansiell information Resurs Holding AB

Noter

Not 1 Allmän information
Resurs Holding AB, org nr: 556898-2291, adress 
Ekslingan 9, Väla Norra, Helsingborg är ett publikt aktie-
bolag med säte i Helsingborg. Resurs Holding AB avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för pe-
rioden 20150101-20151231. 

Resurs Holding AB ägs till 51,98% av Cidron Semper Limi-
ted., 42,53% av Waldakt AB och 5,49% av RSF Invest AB. 
RSF Invest AB ägs till 80,39% av RSF Invest Holding AB 
som i sin tur ägs till 55% av Cidron Semper Limited. och 
45% av Waldakt AB. RSF Invest Holding AB:s innehav i 
RSF Invest AB är avsett att delvis säljas till ledande befatt-
ningshavare i koncernen, vilket har skett med 19,61%. 
Cidron Semper Ltd och Waldakt AB:s indirekta ägande i 
Resurs Holding AB har minskat i motsvarande mån, vilket 
innebär att Cidron Semper Ltd och Waldakt AB:s indirekt 
och direkta ägande uppgår totalt till 54,41% resp 44,52%.

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

Noter ej direkt relaterade till resultaträkning, rapport över 
totalresultatet, balansräkning, redogörelse för föränd-
ringar i eget kapital samt kassaflödesanalys:

Not 1 Allmän information 

Not 2 Redovisningsprinciper

Not 3 Riskhantering

Not 4 Kapitaltäckningsanalys

Not 5 Segmentsinformation

Not 6  Intäkternas geografiska fördelning och annan 
information per land

Not 13 Leasing

Not 42 Närstående

Not 44 Händelser efter balansdagen

Not 45 Viktiga bedömningar och uppskattningar 

Not 46 Rörelseförvärv

Not 47 Koncernstruktur 2015-12-31

Not 2 Redovisningsprinciper 
Lag och föreskriftsenlighet
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 värde-
pappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag, FFFS 2008:25 inklusive alla tillämp-
liga ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rappor-
terings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner. De nedan angivna redovis-
ningsprinciperna har, om inte annat anges, tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i kon-
cernens finansiella rapporter.

Värderingsgrunder
Koncernens ledning har beaktat utvecklingen och upplys-
ningarna avseende koncernens viktiga redovisningsprin-
ciper samt tagit ställning till valet och tillämpningen av 

dessa. Koncernens tillgångar och skulder är värderade till 
historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och 
skulder är värderade till upplupet anskaffningsvärde, för-
utom vissa tillgångar och skulder som är värderade till 
verkligt värde via resultatet. De finansiella tillgångar och 
skulder som är värderade till verkligt värde via resultatet 
utgörs av

– Obligationer och andra räntebärande värdepapper

– Aktier och andelar

– Derivat

– Belåningsbara statsskuldförbindelser

– Förlagslån

Förändrade redovisningsprinciper

Följande redovisningsprinciper har tillämpats för första 
gången under 2015
Från och med 2015 tillämpas segmentsindelning vilken 
tillämpas retroaktivt för 2014 och 2013. Rörelsesegment 
rapporteras på ett sätt som överensstämmer med koncer-
nens interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande 
beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldel-
ning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens 
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som 
VD som fattar strategiska beslut för koncernen.

Koncernen har ändrat redovisningsprincip vad gäller pre-
sentationen av provisionskostnader i försäkringsrörelsen. 
Dessa presenteras numera på egen rad i de finansiella 
rapporterna inom totala rörelseintäkter. Tidigare har 
dessa presenterats som en del av allmänna administra-
tionskostnader. Anledningen till detta principbyte är att 
det medför en mer enhetlig redovisning inom koncernen 
och på så sätt en mer rättvisande bild av verksamhetens 
totala rörelseintäkter. Ändringen är tillämpad retroaktivt 
för jämförelsetalen. För 2014 respektive 2013 har totalt ca 
399 (383) MSEK omklassificerats från allmänna adminis-
trationskostnader till provisionskostnader försäkringsrö-
relsen, jämfört tidigare avlämnad årsredovisning.

Koncernen har ändrat redovisningsprincip vad gäller pre-
sentationen av kortkostnader. Dessa redovisas numera på 
raden Provisionskostnader bankrörelsen i de finansiella 
rapporterna inom totala rörelseintäkter. Tidigare har 
dessa redovisats som en del av allmänna administrations-
kostnader. Anledningen till detta principbyte är att ge en 
mer rättvisande bild genom att under Provisionskostna-
der bankrörelse redovisa de kostnader som är direkt rela-
terade till intäkter som redovisats som Provisionsintäkter. 
Ändringen är tillämpad retroaktivt för jämförelsetalen. För 
perioden 2014 respektive 2013 har totalt ca 35 (36) MSEK 
omklassificerats från allmänna administrationskostnader 
till provisionskostnader bankrörelsen, jämfört med tidi-
gare avlämnad årsredovisning.

Koncernen har under 2015 tillämpat säkringsredovisning 
avseende betalning av köpeskilling för yA Bank i norska 
kronor under 2015. Den effektiva delen av förändringar i 
verkligt värde på ett derivatinstrument som identifieras 
som kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning redovisas i övrigt totalresultat. Den 
vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen 
redovisas omedelbart i resultaträkningen i övriga rörelse-
intäkter eller övriga rörelsekostnader. Om en säkring av 
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en prognostiserad transaktion därefter leder till redovis-
ning av en icke-finansiell tillgång (till exempel en immate-
riell tillgång), överförs de vinster och förluster som tidi-
gare har redovisats i eget kapital från eget kapital och 
inkluderas i det första anskaffningsvärdet för tillgången.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella 
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS kräver att koncernens ledning gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar till-
lämpningen av redovisningsprinciperna och de redovi-
sade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostna-
der. Uppskattningar och antaganden är baserade på his-
toriska erfarenheter och ett antal andra faktorer som 
under rådande förhållanden 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 änd-
ringen görs om ändringen endast påverkat denna period, 
eller i den period ändringen görs om ändringen påverkar 
både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar gjorda av koncernens ledning samt viktiga 
källor till osäkerhet i uppskattningar vid tillämpningen av 
IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rap-
porterna beskrivs närmare not 45 ”Viktiga bedömningar 
och uppskattningar”.

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

Nya standarder, ändringar och tolkningar 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 förtidstillämpas. Nedan finns 
de ändringar som bedöms kunna få effekt vid upprät-
tande av framtida finansiella rapporter. Utöver de IFRS 
som beskrivs nedan väntas övriga nyheter som IASB god-
känt per 2015-12-31 inte ha någon påverkan på koncer-
nens finansiella rapporter.

IFRS 9 Financial Instrument
IFRS 9 ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassifice-
ring och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behål-
ler en blandad värderingsansats men förenklar denna 
ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas tre värde-
ringskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaff-
ningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och 
verkligt värde över resultaträkningen. 

Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets 
affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investe-
ringar i skuldinstrument värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde om: a) syftet med innehavet är att erhålla kon-
traktuella kassaflöden och b) de kontraktuella kassaflö-

dena endast består av ränta och amorteringar. Alla andra 
skuld- och eget kapitalinstrument, inklusive investeringar i 
komplexa instrument, ska redovisas till verkligt värde. 

Alla verkligt 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 vär-
derade 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 företa-
gen bättre möjlighet att spegla dess tillämpade riskhante-
ringsstrategier. Generellt sett kommer det blir lättare att 
kvalificera för säkringsredovisning. Den nya standarden 
utökar upplysningskraven och inför vissa förändringar i 
presentationen. 

IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditför-
lustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. Den 
nya modellen för nedskrivningar innehåller en trestegs-
modell 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 räntemetoden. För finansiella 
tillgångar utan väsentlig finansieringskomponent, exem-
pelvis vanliga kundfordringar och leasingfordringar, finns 
förenklingsregler 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 effek-
terna av den nya standarden kan 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 Entreprenad-
avtal samt därtill hörande tolkningsuttalanden (IFRIC och 
SIC). Standarden träder i kraft den 1 januari 2018 men har 
ännu inte godkänts av EU. Koncernen arbetar med att 
analysera de finansiella effekterna av den nya standarden. 

IFRS 16 Leases
IFRS 16 ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. 
Enligt den nya standarden ska de flesta leasade tillgångar 
redovisas i balansräkningen. För leasegivare innebär den 
nya standarden inte några större skillnader jämfört med 
IAS 17. EU har ännu inte angivit när de förväntas god-
känna standarden. Någon utvärdering av effektnerna av 
standarden har ännu inte påbörjats.  

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 
uppmuntra företag att tillämpa sin professionella bedöm-
ning för att fastställa vilka upplysningar som ska lämnas 
och hur informationen kan struktureras i de finansiella rap-
porterna. För att möjliggöra detta har några specifika för-
bättringar gjorts på områdena väsentlighet, disaggreger-
ing och delsummeringar, notstruktur, upplysningar om 
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redovisningsprinciper och presentation av poster i övrigt 
totalresultat (OCI) som härrör från investeringar som 
beräknas enligt kapitalandelsmetoden. EU har ännu inte 
godkänt ändringen. Koncernen planerar att göra en över-
syn av upplysningarna som lämnas i årsredovisningen 
under det kommande året.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dess dot-
terbolag och intressebolag. Dotterbolag är företag över 
vilka moderbolaget utövar ett bestämmande inflytande. 
Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för 
eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företa-
get och har möjlighet att påverka avkastningen genom 
sitt inflytande i företaget. Ett dotterbolag tas in i koncern-
redovisningen från förvärvstidpunkten, vilket är den dag 
då moderbolaget får ett bestämmande inflytande. Dot-
terbolaget ingår i koncernredovisningen till den dag då 
det bestämmande inflytandet upphör. Intressebolag är 
bolag över vilka koncernen utövar ett betydande infly-
tande. Detta betyder att koncernen kan delta i de beslut 
som rör bolagets finansiella och operativa strategier men 
inte bestämma 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 kom-
plett koncernstruktur se not 47. Dotterbolagen har inta-
gits i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden vilket 
innebär att bokförda värdet av dotterbolagsaktierna eli-
mineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstill-
fället. Dotterbolaget Resurs Bank har under 2015 fusione-
rat in dotterbolagen Finaref OY, Finaref AS samt Nordic 
Consumer Finance A/S inklusive dotterbolaget Dan-Aktiv 
A/S. Dotterbolagen Reda Inkasso AB och Teleresurs Sve-
rige AB, med dotterbolaget Flat Wallet AB har sålts under 
året. 

Köpeskillingen för förvärv av ett dotterbolag utgörs av 
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncer-
nen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget 
och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskil-
lingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller 
skulder som är en följd av en överenskommelse om villko-
rad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inlednings-
vis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv 
- d.v.s. förvärv för förvärv - avgör koncernen om innehav 
utan bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget 
redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportio-
nella andel i det redovisade värdet av det förvärvade 
bolagets identifierbara nettotillgångar. I koncernenredo-
visningen delas obeskattade reserver delas upp i två 
delar, en skattedel (22%) och en del som redovisas i eget 
kapital (78%).

Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs när de uppstår.

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den 
totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för 
innehav utan bestämmande inflytande överstiger verkligt 
värde på identifierbara förvärvade tillgångar och över-
tagna skulder. Om köpeskillingen är lägre än verkligt 
värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovi-
sas 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, balansposter, intäkter och 
kostnader på transaktioner mellan koncernbolag elimine-
ras. Vinster och förluster som resulterar från koncernin-
terna transaktioner och som är redovisade i tillgångar eli-
mineras i sin helhet. Redovisningsprinciperna för dotter-
bolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Utländsk valuta

Utlandsverksamhet
Koncernen har utlandsverksamheter i form av dotterbo-
lag och filialer. Funktionell valuta i utländska dotterbolag 
är lokal valuta. Funktionell valuta i filialer är svenska konor. 

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

Resultat och ställning för de utlandsverksamheter vilka 
har en annan funktionell valuta än koncernens omräknas 
enligt följande:

– Tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs

–  Intäkter och kostnader omräknas till genomsnittlig valu-
takurs

–  Alla valutakurseffekter redovisas i övrigt totalresultat

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkom-
mer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräk-
nas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas 
i övrigt totalresultat.

Transaktioner i utländsk valuta
Koncernen använder svenska kronor som rapporterings-
valuta. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt snittkurs under vilken period 
intäkterna och kostnaderna inträffat. Valutakursvinster/-
förluster som uppkommer vid reglering av sådana trans-
aktioner och vid omräkning av tillgångar respektive skul-
der i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultatet.

Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till 
historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid 
transaktionstillfället, alternativt vid tidpunkten för byte av 
funktionell valuta till svenska kronor. Icke-monetära till-
gångar 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 effek-
tivräntemetoden.

Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla 
uppskattade framtida in-och utbetalningar under den för-
väntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade 
värdet av fordran eller skuld. Ränteintäkter och räntekost-
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nader inkluderar i förekommande fall transaktionskostna-
der och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet 
av fordran eller skulden.

Ränteintäkter och räntekostnader som ingår i resultatet 
består av:

–  Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värde-
ras till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivränte-
metoden 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 utifrån en bedömning av avtalsvillkorens 
ekonomiska innebörd. Om avtalsvillkorens ekonomiska 
innebörd är att avtalet innebär en finansiering av ett köp 
eller en tillgång, klassificeras avtalet som finansiellt. Om 
avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är att likställa med 
ett hyresavtal, klassificeras leasingavtalet som operatio-
nellt. 

Huvudfaktorn vid bedömningen av avtalens ekonomiska 
innebörd är en bedömning av om väsentligen alla risker 
och ekonomiska fördelar av den materiella tillgången 
övergår från leasegivaren till leasetagaren.

Samtliga leasingkontrakt där koncernen är leasgivare klas-
sificeras som finansiella och redovisas i balansräkningen i 
koncernen i posten Utlåning till allmänheten till ett 
belopp som motsvarar nettoinvesteringen enligt leasing-
avtalet. Leasingbetalningen, exklusive kostnad för ser-
vice, redovisas som återbetalning av fordran och som ej 
intjänade finansiella intäkter. Intäkten fördelas så att en 
jämn förräntning erhålls på under varje period redovisad 
nettoinvestering.

Provisionsintäkter och provisionskostnader
Provisionsintäkter och provisionskostnader som är en 
integrerad del av effektivräntan redovisas som ränteintäk-
ter och inte provisionsintäkter. Dessa utgörs av upplägg-
ningsavgifter för lån samt avgifter för tillhandahållande 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 kreditprodukten inte har olika 
delbetalningsalternativ. 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. Transaktionskostnader som beaktas 
vid beräkning av den effektiva räntan reducerar räntein-
täkterna. Provisionskostnader i försäkringsrörelsen består 
av ersättningar till partners, detaljhandel och försäkrings-
förmedlare för försäljning av försäkringsprodukter. Dessa 
provisionskostnader 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 transaktioner innehåller 
de realiserade och orealiserade värdeförändringar som 
uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Net-
toresultatet består av:

–  realisationsresultat från finansiella tillgångar som värde-
ras till verkligt värde via resultatet

–  orealiserade värdeförändringar från finansiella till-
gångar som värderas till verkligt värde via resultatet

–  realiserade och orealiserade värdeförändringar på deri-
vatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument 
men där förutsättningarna för säkringsredovisning sak-
nas

–  valutakursförändringar.

Premieintäkter
Som premieintäkter redovisas den totala bruttopremien 
för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som 
inbetalts eller kan tillgodoföras företaget för försäkrings-
avtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskaps-
årets utgång. Som premieintäkter redovisas också pre-
mier för försäkringsperioder som påbörjas först efter 
räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till 
betalning under räkenskapsåret. Annullationer reducerar 
premieintäkterna så snart beloppet är känt. Premieintäk-
terna redovisas exklusive skatter och andra offentliga 
avgifter som belastar försäkringspremien.

Avgiven återförsäkring
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp 
som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som 
tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som motta-
git 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.

Försäkringsersättningar
I de totala försäkringsersättningarna ingår under perioden 
utbetalda försäkringsersättningar, förändringar i avsätt-
ning för oreglerade skador samt kostnader för skadereg-
lering. Som utbetald försäkringsersättning redovisas 
utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret 
på grund av försäkringsavtal eller inträffade försäkrings-
skador, oberoende av när skadan inträffat.

Allmänna administrationskostnader
Rubriceringen allmänna administrationskostnader inklu-
derar personalkostnader, porto-, upplysnings- och avise-
ringskostnader, IT-kostnader, lokalkostnader samt vissa 
övriga kostnader relaterade till verksamheten.

I Allmänna administrationskostnader, delposten Övrigt, 
ingår leasingkostnader för koncernens fordon och lokal-
hyror. Samtliga leasingkontrakt, där koncernen är leaseta-
gare, är att se som operationell leasing och leasingavgif-
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terna redovisas som kostnad i resultatet linjärt utifrån 
avtalade leasingperioder.

Koncernen har inga andra leasingåtaganden.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar, exempelvis lön, sociala kostna-
der och rörlig ersättning redovisas i resultatet i den period 
då den anställde utfört tjänsten åt koncernen. Avsättning 
för rörlig ersättning redovisas när koncernen har en rätts-
lig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar 
till följd av att tjänsterna ifråga har erhållits från de 
anställda och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

Pensioner
Koncernen har huvudsakligen avgiftsbestämda pensions-
planer, vilka redovisas 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. Koncer-
nen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att 
betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte 
har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till 
anställda som hänger samman med de anställdas tjänst-
göring under innevarande eller tidigare perioder.

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

Redovisning av tillgångar och skulder
Tillgångar definieras som resurser över vilka det finns kon-
troll till följd av inträffade händelser och som förväntas ge 
framtida ekonomiska fördelar. Dessa redovisas i balans-
räkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelarna förknippade med tillgången kommer att till-
falla koncernen och när resursens värde/anskaffningskost-
nad kan mätas med tillförlitlighet.

Skulder definieras som befintliga förpliktelser som till följd 
av inträffade händelser förväntas medföra ett resursut-
flöde från koncernen. En skuld redovisas i balansräk-
ningen således vid det tillfälle då det är sannolikt att kon-
cernen, 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 redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan belåningsbara statsskuldför-
bindelser, lånefordringar, obligationer och andra räntebä-
rande värdepapper, förlagslån, övriga tillgångar, och deri-
vat. Under rubrik skulder, avsättningar och eget kapital 
återfinns låneskulder, emitterade värdepapper efter-
ställda skulder, derivat och leverantörsskulder.

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

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rät-
tigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller koncernen för-
lorar kontrollen över den. Detsamma gäller för del av en 
finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balans-
räkningen 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 föreligger en legal rätt att kvitta beloppen 
samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett 
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella till-
gångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då 
koncernen förbinder sig att förvärva eller avyttra till-
gången.

Lånefordringar redovisas i balansräkningen 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. 
Transaktionskostnader är de direkta kostnader som är 
hänförliga till förvärvet eller emissionen av den finansiella 
tillgången eller finansiella skulden. Derivat och de instru-
ment som tillhör kategorin finansiell tillgång respektive 
finansiell skuld som redovisas till verkligt värde via resulta-
tet, redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskost-
nader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första 
redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet för-
värvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i 
IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella instru-
mentet värderas efter första redovisningstillfället såsom 
beskrivs nedan.

Finansiella instrument - Tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av två undergrupper, dels finan-
siella tillgångar som utgör innehav för handelsändamål, 
dels andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt 
att placera i denna 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 
redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeföränd-
ringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transak-
tioner. I den andra undergruppen ingår aktieindexobliga-
tioner, som innehåller både en räntebärande del och en 
derivatdel. Koncernen har valt att klassificera aktieindexo-
bligationer till verkligt värde via resultatet i underkatego-
rin Fair Value Option. Klassificeringen på övriga instru-
ment i denna underkategori grundar sig på att koncernen 
förvaltar och utvärderar dessa finansiella tillgångar base-
rat på verkligt värde.
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Finansiella instrument – Lånefordringar, kundfordringar 
och köpta fordringar 
Lånefordringar, köpta fakturafordringar och kundford-
ringar 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 repre-
senteras dessa av balansposterna Utlåning till kreditinsti-
tut, Utlåning till allmänheten, Övriga tillgångar samt För-
utbetalda kostnader och upplupna intäkter. Dessa till-
gångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplu-
pet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och 
Lånefordran redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.

Köpta fordringar som består av förfallna konsumentford-
ringar har köpts till ett pris som avsevärt understiger det 
nominella fordransbeloppet. Redovisningen följer effek-
tivräntemodellen, där det redovisade värdet av portföljen 
motsvaras av nuvärdet av alla förväntade framtida kassa-
flöden, diskonterade med den initiala effektivränta som 
fastställs vid förvärvet av portföljen, baserat på relationen 
mellan anskaffningskostnaden och de vid förvärvstillfället 
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 undergrupper, dels finan-
siella skulder som utgör innehav för handelsändamål (se 
ovan), dels finansiella skulder som vid första redovisnings-
tillfället identifierats som tillhörig till denna kategori (Fair 
Value Option). Finansiella instrument i denna kategori 
värderas löpande till verkligt värde med värdeföränd-
ringar redovisade i resultaträkningen. I den första under-
gruppen ingår derivat med negativt verkligt värde med 
undantag för derivat som är ett identifierat 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 allmänhe-
ten, Emitterade värdepapper, Efterställda skulder, Övriga 
skulder, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 
Skulderna värderas till upplupet 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 transaktionskostnader (t.ex. courtage) vid anskaff-
ningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som 
noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätt-

het finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäk-
lare, branschorganisation, företag som tillhandahåller 
 aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa 
priser representerar faktiska och regelbundet förekom-
mande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. 
Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avytt-
ring 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 ränte-
bärande värdepapper samt aktier och andelar.

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv 
marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv 
används värderingstekniker för att fastställa det verkliga 
värdet. De värderingstekniker som används bygger i så 
hög grad som möjligt på marknadsuppgifter. Det verkliga 
värdet på valutaterminer beräknas genom en diskonte-
ring av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och 
den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den 
återstående kontraktsperioden. Diskontering görs till risk-
fri ränta baserad på statsobligationer. Det verkliga värdet 
för ränteswappar baseras på en diskontering av beräk-
nade framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor och 
förfallodagar med utgångspunkt i marknadsräntan. Verk-
ligt värde för finansiella instrument som inte är derivatin-
strument beräknas baserat på framtida kassaflöden och 
aktuella marknadsräntor på balansdagen. Den diskonte-
ringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på lik-
nande instrument på balansdagen. Upplysningar om 
verkligt värde som redovisats i balansräkningen utifrån en 
värderingsteknik lämnas i not 43 om Finansiella instru-
ment. Koncernens värdering av derivat till verkligt värde 
sker uteslutande utifrån indata som är direkt eller indirekt 
observerbara på marknaden. Instrument som inte är note-
rade 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 kre-
ditförluster minskade med belopp som influtit på tidigare 
års konstaterade kreditförluster samt förändring avseende 
befarade kreditförluster.

Utlåningen redovisas netto efter avdrag för såväl konsta-
terade kreditförluster som reservering för befarade kredit-
förluster.

Reservering för befarade kreditförluster görs när det finns 
objektiva belägg för att kreditgivaren inte kommer att 
erhålla alla belopp enligt fordringarnas ursprungliga vill-
kor. Väsentliga 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 kassaflöden 
från eventuellt ianspråktagande av pant, även när ian-
språktaganden inte är sannolikt) diskonterade med den 
effektiva räntan som gällde då tillgången redovisades för-
sta gången. Förändringar i reserveringsbehovet görs fort-
löpande utifrån bedömning av framtida kassaflöden base-
rat på erfarenhet från historiska betalningsmönster. Befa-
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rar kreditgivaren att gäldenären kommer att gå i konkurs 
eller genomgå finansiell rekonstruktion prövar kreditgiva-
ren om individuellt nedskrivningsbehov föreligger. 

Vid beräkning av reserv för kreditförluster avseende lea-
sing och factoring görs individuell bedömning om en 
reservering eller nedskrivning (leasinginventarier) skall 
göras. För dessa avtalsgrupper görs test endast på indivi-
duell nivå då respektive grupp inte bedöms uppfylla kra-
ven för att vara en homogen grupp. Återföring av en 
reservering eller nedskrivning sker när det finns verifie-
rade information om att nedskrivningsbehovet inte längre 
föreligger. 

Som konstaterad kreditförlust redovisas förlust som är 
beloppsmässigt fastställd via konkurs, ackordsuppgö-
relse, utlåtande av kronofogdemyndighet eller när for-
dran eftergivits på annat sätt.

Med oreglerad fordran avses fordran för vilken räntor, 
fordringar och amorteringar är förfallna till betalning 
sedan mer än 60 dagar.

Med osäker fordran avses fordran som är oreglerad enligt 
ovan eller för vilken andra omständigheter medför osä-
kerhet 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 reser-
veringsbeloppet.

Lånelöften och ej utnyttjade krediter
Koncernen har inga utestående lånelöften.

Alla beviljade ej utnyttjade krediter är uppsägningsbara i 
den utsträckning detta tillåts enligt konsumentkreditla-
gen. Ej utnyttjade krediter redovisas som åtaganden. 

Immateriella tillgångar

Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag samt andra 
rörelseförvärv och avser det belopp varmed köpeskil-
lingen överstiger andel i det verkliga värdet av identifier-
bara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det för-
värvade 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 kassagene-
rerande enheter eller grupper av kassagenererande enhe-
ter som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. 
Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har för-
delats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på vilken 
goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen. 
Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om hän-
delser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 
värdeminskning. Det redovisade värdet av goodwill jäm-
förs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nytt-
jandevärdet 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 nyttjan-
deperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat 

med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs lin-
järt för att fördela kostnaden över deras bedömda nytt-
jandeperiod på 4-5 år. I samband med förvärvet av yA 
Bank har det tillkommit andra immateriella tillgångar av-
seende kundrelationer. Avskrivningstiden för dessa är 
10-15 år. 

I andra immateriella tillgångar ingår egenutveckling av IT-
program. Kostnader för underhåll av IT-program kost-
nadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är 
direkt hänförliga till utveckling av programvaruprodukter 
som kontrolleras av koncernen redovisas som immate-
riella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:

–  Det är tekniskt möjligt att färdigställa 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 genererar troliga fram-
tida ekonomiska fördelar,

–  Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för 
att fullfölja utvecklingen 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 anskaffningsvär-
det ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens 
redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är san-
nolikt att de framtida ekonomiska förmånerna som är för-
knippade med tillgången kommer att komma koncernen 
tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen 
tas bort från balansräkningen. Alla andra former av repa-
rationer och underhåll redovisas som kostnader i resultat-
räkningen 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 inven-
tarier för eget bruk.

Avskrivning sker över beräknad nyttjandeperiod om 3-5 
år från och med anskaffningstidpunkten. Materiella till-
gångars restvärden och nyttjandeperiod prövas varje 
balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs därtill omgående ner till dess återvinnings-
värde om tillgångens redovisade värde överstiger dess 
bedömda återvinningsvärde. Med återvinningsvärdet 
avses det högre av nettoförsäljningsvärdet och nyttjande-
värdet. En beräkning av återvinningsvärdet sker så snart 
det finns en indikation på att det redovisade värdet är för 
högt.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstill-
gång tas bort ur balansräkningen vid utrangering, avytt-
ring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas 
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från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. 
Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan för-
säljningspriset och tillgångens redovisade 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 årli-
gen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indi-
kerar att det redovisade värdet kanske inte är återvin-
ningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvin-
ningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgång-
ens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbe-
hov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
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 balansräkningen när det finns en 
befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd av 
en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av 
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera för-
pliktelsen 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 skadekost-
nader vilket medför att uppskattningar alltid är förknip-
pade med osäkerhet. Uppskattningarna är baserade på 
historisk statistik om tidigare skadeutfall som finns till-
gängliga vid upprättande av årsbokslutet. Den osäkerhet 
som är förknippad till uppskattningar är i allmänhet större 
vid uppskattningar av nya försäkringsbestånd. Vid upp-
skattningen av försäkringstekniska avsättningar beaktas bl 
a beloppet av obetalda ersättningar, skadeutveckling, för-
ändringar i lagstiftning, domslut samt den allmänna eko-
nomiska utvecklingen.  

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande 
risker
Utgörs i balansräkningen av avsättningar som motsvarar 
företagets förpliktelser för försäkringsfall, förvaltnings-
kostnader och andra kostnader under resten av avtalspe-
rioden för löpande försäkringsavtal. Avsättning för ej 
intjänade premier beräknas individuellt för varje försäk-
ringsavtal. Intjäningen av premier sker med hjälp av erfa-
renhetsbaserade faktorer beräknade med utgångspunkt i 
när under försäkringsperioden kostnaderna 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 försäkringsavtalets första år 
vara lägre än för återstående avtalstid, vilket baseras på 
en ettårig garantitid på produkter som försäkringarna 
omfattar.

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

Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador skall täcka förväntade 
framtida utbetalningar för samtliga inträffade skador, 
inklusive de skador som ännu inte har rapporterats till 
bolaget (IBNR).

Uppskattningen av avsättningsbehovet görs för de flesta 
skador med statistiska metoder. För de större skadorna 
och för skador med komplicerade ansvarsförhållanden 
görs en individuell bedömning.

Periodens förändring i oreglerade skador redovisas i 
resultaträkningen. Förändringar som förklaras av att 
avsättningsposterna omräknats till balansdagens valuta-
kurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust.

Utjämningsavsättning (kreditförsäkringsrörelse)
I enlighet med FFFS 2008:26, bilaga 3, 41 § redovisas för 
bedriven kreditförsäkringsrörelse utjämningsavsättning. 
Periodens förändring av utjämningsavsättning redovisas 
över resultatet. Då försäkringsrörelsen slutat att teckna 
kreditförsäkringar och ingen risk för efteranmälda skador 
bedöms föreligga har hela utjämningsreserven återförts 
under 2013.

Anskaffningskostnader för försäkringsavtal
Direkta anskaffningskostnader som har ett klart samband 
med tecknandet av försäkringsavtal tas upp som en till-
gång (brutto). Direkta anskaffningskostnader avser i 
huvudsak provisionskostnader. De direkta anskaffnings-
kostnaderna periodiseras därefter över försäkringsavta-
lens 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 Norge, Finland och 
Schweiz beskattas för sina resultat i respektive land. I Sve-
rige är koncernen skattskyldig 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 av-
seende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser 
som är beslutade per balansdagen. Hit hör även justering 
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
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Uppskjuten skatt har sin utgångspunkt i temporära skillna-
der mellan redovisade och skattemässiga värden på till-
gångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar av-
seende avdragsgilla temporära skillnader och under-
skottsavdrag 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 skatteford-
ringar och skatteskulder och när de uppskjutna skatte-
fordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter 
debiterade av en och samma skattemyndighet och avser 
antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, 
där det finns en avsikt att reglera saldona genom netto-
betalningar.

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

Kassaflödesanalys
Koncernens kassaflödesanalys är upprättad enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans-
aktioner som medför in- och utbetalningar. De likvida 
transaktionerna klassificeras inom kategorierna löpande 
verksamhet, investeringsverksamhet och finansierings-
verksamhet. Klassificeringen av kassaflödet från place-
ringstillgångar har ändrats. Kassaflödet redovisas nu från 
den löpande verksamheten istället för investeringsverk-
samheten.

Likvida medel utgörs av banktillgodohavanden.

Ianspråktagen pant
En övertagen egendom (tillgång övertagen för skyd-
dande av fordran) redovisas i balansräkningen tillsam-
mans med liknande tillgångar som redan innehas av kon-
cernen. Alla tillgångar som övertagits för skyddande av 
fordran redovisas vid första redovisningstillfället till verk-
ligt värde och eventuell skillnad mellan lånets redovisade 
värde och det verkliga värdet för den övertagna till-
gången redovisas under posten Kreditförluster, netto. Det 
verkliga värdet på redovisningsdagen blir tillgångens 
anskaffningsvärde eller upplupna anskaffningsvärde, 
beroende på vad som är tillämpligt.

Under efterföljande perioder värderas tillgångar som 
övertagits för skyddande av fordran i enlighet med gäl-
lande värderingsprinciper för tillgångsslaget. Intäkter och 
kostnader som avser övertagen egendom fördelas på 
motsvarande sätt som andra intäkter och kostnader i 
resultatet.

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

Not 3  Riskhantering
Koncernen arbetar aktivt med att förebygga och identi-
fiera faktorer som kan ha negativ inverkan på verksamhe-
ten. Kunskap avseende riskhantering är prioriterade kom-
petens- och fokusområden inom såväl bank- som försäk-
ringsverksamheten.

Koncernens förmåga att hantera risker och bedriva en 
effektiv kapitalhantering är avgörande för lönsamheten. I 
koncernens verksamhet uppstår olika typer av risker. Ris-
kerna kan aktualiseras på olika sätt för respektive kon-
cernbolag. 

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

–  kreditrisker (inklusive kreditrisker hänförliga till kredit-
portföljen, kreditrelaterade koncentrationsrisker och 
motpartsrisker)

– marknadsrisker (inklusive ränte- valuta- och kursrisker)

– likviditetsrisker

–  operativa risker, (inklusive processrisker, personalrisker, 
IT- och systemrisker och externa risker)

–  övriga verksamhetsrisker (inklusive strategiska risker, 
affärsrisker, konjunkturella risker och ryktesrisker), och 
försäkringsrisker (aktualiseras endast för Solid).

Koncernen bedömer att kreditrisker, likviditetsrisker och 
operativa risker är de mest betydande risker som uppstår 
inom ramen för dess bankverksamhet. Inom försäkrings-
verksamheten är försäkringsrisken den mest betydande 
risken. I syfte att balansera koncernens risktagande samt 
begränsa och kontrollera risker har koncernbolagen utfär-
dat styrdokument i en hierarki som består av tre nivåer. 
Styrelserna i respektive koncernbolag fastställer policies 
avseende hantering av ett flertal risker som förekommer i 
verksamheten, vilket även innefattar delegering av behö-
righeter inom specifika riskområden. För varje policy 
utses en ansvarig person inom organisationen som över-
vakar efterlevnad, hanterar rapportering och föreslår nöd-
vändiga justeringar av aktuella policies. Nivån under poli-
cies är riktlinjer vilka VD eller den ansvarige inom verk-
samheten för det specifika riskområdet ansvarar för att 
fastställa. Riktlinjer innehåller generellt tillämplig informa-
tion som kan bistå anställda med hantering av, och lös-
ningar på, uppkomna frågor. På den operativa nivån fast-
ställer ansvariga i verksamheten rutiner för specifika grup-
per 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, rutiner, 
interna regler, limiter, riskaptiter, riskmandat, kontroller 
och rapporteringsrutiner, som är nödvändiga för att iden-
tifiera, mäta, övervaka, hantera och rapportera risker.

Riskaptiter, riskindikatorer och limiter fastställs av styrel-
sen och följs regelbundet upp och rapporteras till styrel-
sen. Riskaptiter kan definieras genom kvalitativa och 
kvantitativa värderingar samt ange den risknivå som kon-
cernen kan acceptera för att uppnå sina strategier. Limiter 
är väldefinierade gränser som reglerar önskad riskexpo-
nering som definieras i koncernens fastställda styrdoku-
ment. Limiter är lämpliga att använda för att exempelvis 
definiera nivåer inom olika risktyper. 

Koncernen har standardiserat processen för hur risker ska 
identifieras, bedömas och rapporteras. Detta har imple-
menterats i verksamheten som ett led i att skapa riskmed-
vetenhet och effektiv riskhantering. 
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Koncernen använder sig av ett trelinjeförsvar för att han-
tera risker i verksamheten.  

Den första försvarslinjen är koncernens operativa perso-
nal 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 operativa verksamheten äger och 
hanterar risker i den dagliga verksamheten.

Den andra försvarslinjen utgörs av respektive koncern-
bolags kontrollfunktioner, 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 gransk-
ningsfunktion (internrevisionen). Internrevisionen granskar 
regelbundet koncernens verksamhet, häri ingår bland 
annat att granska aktiviteterna i första och andra linjen för 
att utvärdera att de första linjerna hanteras adekvat utifrån 
ett riskperspektiv. Internrevisionen rapporterar regelbun-
det till styrelse såväl skriftligt som muntligt.

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

Koncernens kreditriskexponering innefattar primärt kredi-
trisker 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 koncentrationsrisker relaterade till 
kreditportföljen. Koncentrationsrisker syftar på expone-
ringar mot enskilda motparter/kunder, branscher och 
regioner.

Motpartsrisker
Motpartsrisker i bankverksamheten uppstår dels i sam-
band med hantering av likviditetsrisker genom att inves-
tera i tillgångar för att uppfylla kravet på likviditetsreserv 
dels genom att investera i ytterligare likviditet som inte är 
relaterad till likviditetsreserven. 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 uppfylla 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 fast-
ställda policies för respektive koncernbolag som bl.a. reg-
lerar typ av placering och limit per enskild motpart. Ban-

kens likviditetsreserv består av tillgångar av väldigt hög 
kvalitet.  

Eftersom en stor andel av koncernens skulder är upp-
tagna i SEK medan det finns betydande tillgångar som är 
denominerade i SEK, NOK, EUR och DKK, uppstår mot-
partsrisker när koncernen säkrar sina valutariskexpone-
ringar. Resurs Bank hanterar motpartsriskerna genom att 
ingå valutaswappar med ett flertal olika stabila finansiella 
motparter. Resurs Banks valutasäkringar styrs av ISDA-
avtal och dess säkerheter av CSA-avtal. Solid hanterar 
också valutarisker med derivat.

Kreditrisker hänförliga till kreditportföljen
Koncernen är exponerad för kreditrisker hänförliga till kre-
ditportföljen 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 identifieras och 
bedömas före kreditgivning och kan hänföras dels till kre-
dittagares betalningsförmåga, dels till erbjudna säkerhe-
ters värde. Vid varje kreditgivningstillfälle är det kreditta-
garens sannolika återbetalningsförmåga och säkerheter 
som är den avgörande bedömningsgrunden.

Koncernen följer en av styrelsen fastställd policy som 
anger ramverket för bankverksamhetens kreditstrategi, 
kreditriskhantering, kreditriskrapportering samt kreditreg-
ler som är tillämpliga vid kreditbedömning. Koncernen 
förespråkar en stor riskspridning och relativt små enskilda 
kreditengagemang.

Generellt sett eftersträvar koncernen en balanserad kre-
ditportfölj med prissättning utifrån riskexponering. Pris-
sättning av produkter varierar i viss mån beroende på 
geografiska faktorer.
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Kreditriskexponering brutto och netto för koncernen

2015-12-31
Kreditriskexpo-

nering, brutto Nedskrivningar
Värde av 

 säkerheter
Kreditriskexpo-

nering, 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 rating1) 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 rating2) 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 krediter3) 23 981 937 0 0 23 981 937
Total kreditriskexponering 48 534 445 –1 322 659 –73 381 47 138 405

Rating enligt S&P och Moody’s. 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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2014-12-31
Kreditriskexpo-

nering, brutto Nedskrivningar
Värde av 

 säkerheter
Kreditriskexpo-

nering, netto
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
– AAA/AAA 219 368 – – 219 368
– AA+/Aa1 536 099 – – 536 099
utan rating1) 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 rating2) 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 – – 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 krediter3) 21 063 077  –  – 21 063 077
Total kreditriskexponering 41 971 360 –1 118 436 –59 005 40 793 919

Rating enligt S&P och Moody’s. 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 Avanza Bank, som är en börsnoterad bank utan officiell rating. Koncernen bedriver inlåningssamarbete med 

Avanza Bank och till följd av detta finns likviditet placerad för att hantera de dagliga flöden som uppstår.
3) Alla beviljade men ej utnyttjade krediter är uppsägningsbara med omedelbar verkan i den utsträckning detta tillåts enligt konsumentkreditlagen.
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Kreditriskexpo-
nering, brutto Nedskrivningar

Värde av 
 säkerheter

Kreditriskexpo-
nering, brutto

Kreditexponering brutto och netto 2013
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.1)

– AA+ 760 182 – – 760 182
– AA– 50 000 – – 50 000
– utan rating – – – –
Summa Belåningsbara statsskuldförbindelser 810 182 0 0 810 182

Utlåning till kreditinstitut
– AA– 701 204 – – 701 204
– A+ 632 767 – – 632 767
– A 162 347 – – 162 347
– A– 778 253 – – 778 253
– utan rating2) 9 609 – – 9 609
Summa Utlåning till kreditinstitut 2 284 180 0 0 2 284 180

Utlåning till allmänheten
– Utlåning till allmänheten – företag 488 052  –49 642 –108 858 329 552
– Utlåning till allmänheten – hushåll 9 136 004 –316 080 – 8 819 924
Summa Utlåning till allmänheten 9 624 056 –365 722 –108 858 9 149 476

Obligationer
– AAA 963 235 – – 963 235
– AA+ 46 180 – – 46 180
– AA– 619 608 – – 619 608
– A+ 72 048 – – 72 048
– A 326 683 – – 326 683
– A– 383 804 – – 383 804
– BBB+ 31 390 – – 31 390
– BB 52 163 – – 52 163
– utan rating 182 982 – – 182 982
Summa Obligationer 2 678 093 0 0 2 678 093

Derivat
– A– 10 493 – – 10 493
Summa Derivat 10 493 0 0 10 493
Summa kreditriskexponering i balansräkningen 15 407 004 –365 722 –108 858 14 932 424

Poster utanför balansräkningen
Åtaganden
Beviljade ej utnyttjade krediter3) 20 267 632  –  – 20 267 632
Total kreditriskexponering 35 674 636 –365 722 –108 858 35 200 056
1) Rating enligt S&P.
2) Posten utlåning till kreditinstitut utan rating består av utlåning till Avanza Bank, som är en börsnoterad bank utan officiell rating. Koncernen bedriver inlåningssamarbete med 

Avanza Bank och till följd av detta finns likviditet placerad för att hantera de dagliga flöden som uppstår.
3) Alla beviljade men ej utnyttjade krediter är uppsägningsbara med omedelbar verkan i den utsträckning detta tillåts enligt konsumentkreditlagen.
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Kreditkvalitet låne- och leasing-
fordringar

Kreditrisk-
exponering, 
brutto 2015

Nedskriv-
ningar 2015

Kreditrisk-
exponering, 
brutto 2014

Nedskriv-
ningar 2014

Kreditrisk-
exponering, 
brutto 2013

Nedskriv-
ningar 2013

Utlåning till allmänheten, 
hushållskunder
Ej förfallna fordringar
Låg till medel kreditrisk 13 766 530  10 660 144 – 7 517 118 –
Högre risk1) 2 543 334 –119 435 2 050 047 –102 683 838 958 –22 936

Förfallna fordringar
Fordringar förfallna 60 dagar eller 
mindre 682 030 –5 579 285 663 –7 334 206 221 –
Fordringar förfallna > 60–90 dagar 201 152 –56 511 211 582 –40 255 83 536 –18 395
Fordringar förfallna > 90 dagar 1 984 387 –1 098 180 1 482 861 – 922 912 490 171 –274 749
Summa 19 177 433 –1 279 705 14 690 297 –1 073 184 9 136 004 –316 080

1) varav osäkra 191 380 –119 435 170 391 –102 683 26 867 –22 936

Utlåning till allmänheten, 
företagskunder
Låg till medel kreditrisk 238 745  227 786 – 341 080 –
Högre kreditrisk 104 656 –42 954 123 728 –45 252 146 972 –49 642
Summa 343 401 –42 954 351 514 –45 252 488 052 –49 642
Summa total utlåning till 
allmänheten 19 520 834 –1 322 659 15 041 811 –1 118 436 9 624 056 –365 722

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

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

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

Koncernen följer kontinuerligt upp och rapporterar kredit-
givning avseende företagsengagemang enligt särskilda 
riktlinjer för att säkerställa kreditkvaliteten i koncernen. 
Löpande kreditbevakar koncernen, bland annat i samar-
bete med etablerade kreditupplysningsföretag, enskilda 
kreditengagemang för att följa upp kunders återbetal-
ningsförmåga.

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 tillexempel högre skadefrek-
vens, större medelskada, fler eller större storskador eller 
högre utfall i försäkringskostnader än uppskattade avsätt-
ningar. Försäkringsrisken består främst av premie- och 
reservsättningsrisk samt katastrofrisk. Försäkringsrisken är 
av koncernen identifierad som den enskilt största risk-
gruppen för försäkringsverksamheten.

Premierisk och Katastrofrisk
Premierisk och katastrofrisk avser risken för förlust på 
grund av felaktig prissättning, riskkoncentration, oriktig 
eller otillräcklig teckning av återförsäkring eller slump-
mässig fluktuation i skadefrekvens och/eller skadestorlek. 
Koncernens försäkringsrörelse innehåller riskmässigt ett 
väl balanserat bestånd och består i huvudsak av ett stort 
antal försäkringar med små enskilda risker. Att en och 
samma händelse skulle innebära skada på ett större antal 
försäkringar bedöms mindre sannolikt då försäkringsport-
följen är väl diversifierad. Koncentrationsrisk bedöms som 
liten i den totala portfölj eftersom koncernens försäkrings-
bestånd är väl diversifierat på både produkter och geo-
grafi.

Koncernen hanterar och begränsar premie- och katastrof-
risken genom av styrelsen utfärdade policies som bland 
annat reglerar högsta självbehåll samt ramverk för pre-
miesättning. Koncernen genomför regelbundet en detal-
jerad granskning av premiesättningen och lönsamheten i 
ingångna försäkringsupplägg 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 riskex-
ponering mot stor- och kedjeskador. Återförsäkrare väljs 
med hänsyn till bland annat kompetens och ekonomisk 
ställning och följer de policies försäkringsbolagets sty-
relse fastställt. Koncernen går löpande igenom hela åter-
försäkringsprogrammet för att säkerställa att samtliga ris-
ker är täckta.

Reservsättningsrisker
Reservsättningsrisker avser risken för variationer i tidpunkt 
och belopp för skadeutbetalningar. Avsättningar för ej 
intjänade premier avser att täcka förväntade skadekostna-
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der och driftskostnader under återstående löptid av gäl-
lande försäkringsavtal. De försäkringstekniska avsättning-
arna är summan av ej intjänade premier och kvardröjande 
risker, oreglerade skador och utjämningsavsättning. För-
säkringstekniska avsättningar innehåller alltid en viss grad 
av osäkerhet, eftersom avsättningarna inkluderar en upp-
skattning. Osäkerheten i de försäkringstekniska avsätt-
ningarna 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 reservsättningsriskerna är större för de nyare för-
säkringsområdena inom trygghetsförsäkringar samt inom 
resesegmentet.

Koncernen hanterar och begränsar reservsättningsrisken 
genom av styrelsen utfärdade policies. De aktuariella 
antagandena baserar sig på historiska skador och expo-
neringar som är kända vid balansdagen. Modellerna som 
används är väl erkända aktuariella modeller som Chain 
Ladder eller andra Loss Development 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 försäkrings-
risker som har löptid mindre eller lika med 12 månader 
används ett linjärt intjäningsmönster (Pro rata). Om 
avsättningen för intjänade premier bedöms vara otillräck-
lig för att täcka försäkringsbolagets ansvar för gällande 
försäkringsavtal under deras återstående avtalstid görs en 
avsättning för kvardröjande risker.

Operativa risker
Operativa risker avser bland annat risker för förluster till 
följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller 
inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga 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 t ex vid förändrad beman-
ning, svagheter i projektledning, företagskultur och 
kommunikation, misstag av anställda etc.

 – IT-/systemrisker, vilket innebär risker för väsentlig 
påverkan på verksamhetens funktioner till följd av bris-
ter i IT-system.

 – externa risker, vilket innebär risker som uppstår vid 
bedrägerier, eller händelser som orsakats av externa 
parter, naturkatastrofer eller avsaknad av fysisk säker-
het. 

 – legala risker, avser risken att, exempelvis, 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 complian-
cerisker, vilka uppstår till följd av att lagar, regler, förord-
ningar, avtal, föreskriven praxis och etiska standarder ej 
efterlevs och kan leda till nuvarande eller framtida risker 
i förhållande till resultat och kapital.

 – övriga risker, såsom risker hänförliga till ersättningssys-
tem.

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 doku-
mentation av processer och rutiner. Bland annat har kon-
cernen haft stort fokus på att etablera en rutinstyrd orga-
nisation med policies, riktlinjer och rutiner utformade för 
att uppnå en hög nivå av intern styrning och kontroll. 
Koncernens processer har kartlagts med kontroller för att 
säkerställa att identifierade risker hanteras och följs upp 
på ett effektivt sätt.  

Koncernen har en process för godkännande av nya eller 
väsentliga förändringar 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 förenliga med införandet av till exempel nya 
eller väsentligt förändrade produkter i verksamheten. 

Marknadsrisker
Koncernen är i sin verksamhet exponerad för marknads-
riskerna ränterisker, valutakursrisker och aktiekursrisker 
där riskerna kontrolleras med limiter i enlighet med 
instruktioner. Risken är begränsad och det finns inte posi-
tioner i handelslager. Ränterisken har huvudsakligen defi-
nierats som en kostnadsrisk, det vill säga risken för att 
koncernens räntenetto försämras i ett ofördelaktigt ränte-
läge. I syfte att begränsa riskexponeringen matchas till 
stor del räntebindningstider. För att påverka ränterisken 
kan även avtal om ränteswappar ingås. 

Verksamheten mäter kontinuerligt ränterisken för ränte-
bärande tillgångar och skulder genom olika modeller. Vid 
beräkning av resultateffekt före skatt vid två procentenhe-
ters parallellförskjutning av avkastningskurvan och de 
framtida kassaflödena diskonterats uppgår ränterisken på 
balansdagen till +/- 22 (40) (9) MSEK. Känslighetsanalysen 
visar att resultatet hade förändrats före skatt om övriga 
antaganden är oförändrade.

Bankverksamhetens finansiering via inlåning från allmän-
heten har en räntebindningstid som i genomsnitt under-
stiger tre månader. Juridiskt sett är koncernens ränterisk 
avseende utlåning begränsad eftersom merparten av rän-
tevillkoren är rörliga. I realiteten är det dock, av mark-
nadsmässiga skäl, inte lika enkelt att kompensera en rän-
teförändring fullt ut, vilket kan medföra en påverkan på 
räntenettot beroende på aktivt ställningstagande. Even-
tuellt 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 huvuddelen av kredittagarna möjlighet att växla mel-
lan olika delbetalningsalternativ under kreditens löptid.
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Räntebindning 2015
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 0 0 0 0 612 100
Räntederivat, fast ränta erläggs 0 0 367 260 244 840 0 612 100
Differens tillgångar och skulder –11 988 844 18 030 692 –933 713 –1 306 290 –3 801 845

Räntebindning 2014
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
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Räntebindning 2013
Mindre  

än 1 mån
Mellan  

1–3 mån
Mellan  

3–12 mån Mer än 1 år Utan ränta Summa
Tillgångar       
Belåningsbara statsskuldförbindelser 456 273 353 909 – – – 810 182
Utlåning till kreditinstitut 2 284 180 – – – – 2 284 180
Utlåning till allmänheten 388 346 8 868 329 1 659 – – 9 258 334
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 1 127 660 1 408 542 50 236 53 626 38 029 2 678 093
Aktier och andelar – – – – 27 986 27 986
Immateriella tillgångar – – – – 17 943 17 943
Fordringar avseende försäkring – – – – 160 662 160 662
Materiella tillgångar – – – – 15 726 15 726
Övriga tillgångar – – – – 558 479 558 479
Summa tillgångar 4 256 459 10 630 780 51 895 53 626 818 825 15 811 585

Skulder
Skulder till kreditinstitut 783 – – – – 783
Inlåning från allmänheten 11 062 840 – 65 834 745 415 – 11 874 089
Övriga skulder – – – – 1 091 041 1 091 041
Försäkringstekniska avsättningar – – – – 823 026 823 026
Övriga avsättningar – – – – 824 824
Eget kapital – – – – 2 021 822 2 021 822
Summa skulder 11 063 623 0 65 834 745 415 3 936 713 15 811 585
Differens tillgångar och skulder –6 807 164 10 630 780 –13 939 –691 789 –3 117 888 –

Valutarisk
Med valutakursrisk avses risken för att värdet av koncer-
nens tillgångar och skulder, inklusive derivat, kan variera 
på grund av förändringar i valutakurser eller andra rele-
vanta riskfaktorer.  

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

Resurs Bank AB har SEK som redovisnings- och rapporte-
ringsvaluta. Dotterbolaget yA Bank AS har NOK som 
redovisningsvaluta och all utlånings- och upplåningsverk-
samhet i bolaget är i NOK. Omvärdering av tillgångar och 
skulder i bankens utländska dotterbolag redovisas via 
Övrigt total resultat.

Transaktioner i de utländska filialerna omräknas till SEK 
enligt snittkurs under vilken period intäkterna och kostna-
derna inträffat. Valutakursvinster/-förluster som uppkom-
mer vid reglering av sådana transaktioner och vid omräk-
ning av tillgångar respektive skulder i utländsk valuta till 
balansdagens kurs, redovisas i resultatet. 

Koncernens exponering för resultatpåverkande valuta-
kursrisker, det vill säga valutakursrisker exklusive expone-
ringar relaterade till investering i utlandsverksamhet är 
begränsad. De valutaexponeringar som uppstår i verk-
samheten hanteras av koncernens treasuryavdelning 
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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Valutaexponering SEK DKK EUR NOK CHF GBP Övriga Totalt
2015-12-31
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 
räntebärande 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 0 0 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 0   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



F-24 

Historisk finansiell information Resurs Holding AB

Valutaexponering SEK DKK EUR NOK CHF GBP Övriga Totalt
2014-12-31
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 
räntebärande 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
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Valutaexponering SEK DKK EUR NOK CHF GBP Övriga Totalt
2013-12-31
Tillgångar i utländsk valuta
Belåningsbara skuldförbindelser  
m m 810 182 – – – – – – 810 182
Utlåning till kreditinstitut 2 172 582 25 497 26 678 43 556 5 092 10 776 – 2 284 181
Utlåning till allmänheten 7 178 618 553 541 731 203 794 972 – – – 9 258 334
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 2 640 063 – – – 38 030 – – 2 678 093
Aktier och andelar 27 986 – – – – – – 27 986
Immateriella tillgångar 17 943 – – – – – – 17 943
Materiella tillgångar 14 308 – 1 192 226 – – – 15 726
Övriga tillgångar 608 751 – 12 966 78 451 2 269 15 438 1 265 719 140
Summa tillgångar 13 470 433 579 038 772 039 917 205 45 391 26 214 1 265 15 811 585

Skulder i utländsk valuta
Skulder till kreditinstitut – – 18 – – – 765 783
Inlåning från allmänheten 11 874 088 – – 2 – – – 11 874 090
Försäkringstekniska avsättningar 555 366 17 063 53 889 146 494 31 709 18 505 – 823 026
Övriga skulder 985 101 13 117 26 150 61 694 5 802 – – 1 091 864
Summa skulder 13 414 555 30 180 80 057 208 190 37 511 18 505 765 13 789 763

Nettotillgångar – 548 858 691 982 709 015 7 880 7 709 500
Nominella belopp valutaderivat – 551 356 719 912 698 280 – – –
Differens tillgångar och skulder 
inkl. nominella belopp på 
valutaderivat – –2 498 –27 930 10 735 7 880 7 709 500
Valutakursförändring +/– 5%, 
före skatt – –125 –1 396 537 394 385 25 

SEK kolumnen har inkluderats för att möjliggöra en 
avstämning mot koncernen totalt och utgör inga expone-
ringar.

Finansiering
Under året har koncernen arbetat aktivt med att diversi-
fiera 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 omfattas och 
regleras av ISDA- och CSA-avtal som finns med flera mot-
parter.

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 (15 977) (11 874) 
MSEK, i Sverige 12 992 (15 977) (11 874) MSEK och i 
Norge motsvarande 3 442 (0) (0) MSEK. Kvoten utlåning 
till allmänheten i förhållande till inlåning från allmänheten 
uppgår för den konsoliderade situationen till 111 procent 
(87) (78). 

Inlåningsprodukterna är anslutna till insättningsgarantin, 
syftet med insättningsgarantin är att stärka skyddet för all-
mänhetens insättningar och bidra till stabilitet i det finan-
siella 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 insätt-
ningsgarantin till 2 000 000 NOK. Huvuddelen av inlåning 
från allmänheten omfattas av statlig insättningsgaranti. 

Under året har Resurs Bank upprättat ett grundprospekt 
för att emittera obligationer som registrerades och god-
kändes 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 programmet har det emitterats 400 MSEK av seni-
ora icke säkerställda obligationer (MTN). Inom yA Bank 
har det emitterats 400 MNOK av seniora icke säkerställda 
obligationer.

Resurs Bank har vidare genomfört sin första värdepappe-
risering av lånefordringar, en form av strukturerad finan-
siering som även kallas Asset Backed Securities (ABS) I en 
initial transaktion den 12 juni 2015 överläts lånefordringar 
uppgående till ett bokfört värde om cirka 1,8 miljarder 
kronor till Resurs Banks helägda dotterbolagt Resurs Con-
sumer Loans 1 Limited. Resurs Consumer Loans förvärv av 
lånefordringarna finansieras av ett internationellt finan-
siellt institut. Resurs Bank har under en period om 18 
månader (revolverande period) rätt att fortsätta 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-finansieringen. 
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De nya refinansieringskällorna är ett led i koncernens stra-
tegi att diversifiera finansieringen och få tillgång till fler 
finansieringskällor, vilket minskar finansieringsrisken och 
möjliggör att koncernen uppnår en mer optimerad finan-
sieringsmix över tid. 

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

Likviditetsrisker
Likviditetsrisk innefattar risken för att koncernen inte ska 
kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotid-
punkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsme-
del ökar avsevärt. Koncernens likviditetsrisk hanteras i 
instruktioner med bland annat limiter, ansvar, uppföljning 
och beredskapsplan. 

Beredskapsplanen innehåller bland annat riskindikatorer 
och handlingsplaner. Kontroll och granskning av koncer-
nens likviditetsrisker sker av oberoende funktioner.

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

Koncernen ska ha en stabil balansräkning, hålla en adek-
vat likviditetsreserv samt ha tillgång till outnyttjade likvidi-
tetsutrymmen ifall ojämna eller oväntade likviditetsflöden 
skulle uppstå. 

Bankverksamheten karakteriseras av finansiering som 
huvudsakligen består av ett långsiktigt sparande samt 
ABS och MTN-obligationer. Utlåningsverksamheten 
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 (t.ex. bolån) som 
skapar ett negativt kassaflöde. Då verksamheten för kon-
cernen i grunden har ett positivt kassaflöde är den struk-
turella likviditetsrisken begränsad.

Hanteringen och kontrollen av likviditetsrisker är centrali-
serad i bankverksamheten respektive försäkringsverksam-
heten. Funktionerna ser löpande över koncernens likvidi-
tet och gör analyser och prognoser av likviditet och dess 
risker. Under året har funktionerna månatligen rapporterat 
till en kommitté och utdrag av den rapporteringen sker 
även till styrelsen. Funktionen har limiter och styrdoku-
ment som styrelsen beslutat om samt att kommittén har 
möjlighet att fastställa krav som ska efterföljas. Place-
ringar ska ske inom gällande instruktioner och vara av 
god kredit- och likviditetskvalitet.

Inom bankverksamheten tas finansierings- och likviditets-
plan fram när behov finns, dock minst årligen. Stresstester 
utförs regelbundet för att säkerställa att det finns likvidi-
tetsberedskap under förutsättningar som avviker från nor-
mala förhållanden. Ett återkommande stresstest är 
väsentliga utflöden i inlåning från allmänheten. Genom-
förande av stressade scenarion där olika händelser kom-
bineras sker återkommande, exempel på händelser som 
kombineras är störningar på kapitalmarknaden samt för-
sämrad återbetalningsbeteende från kunder.

I redogörelsen för likviditeten beskrivs genomgående 
den konsoliderade situationen och inte koncernen. Den 
konsoliderade situationen inkluderar moderbolaget och 
Resurs Bank-koncernen.

Det är centralt att de likvida tillgångarna är av god kvalité 
för att bland annat att ur ett myndighetsperspektiv klara 
de kvantitativa krav på likviditetstäckningsgrad i form av 
Liquidity Coverage Ratio (LCR) som vid var tid finns. Måt-
tet visar hur bankens högkvalitativa tillgångar står i rela-
tion till nettoutflödet under en stressad trettiodagars pe-
riod. Måttet uppgår för den konsoliderade situationen till 
142 (125) procent. Kravet fanns inte 2013, därför finns 
inte jämförelsesiffror för 2013. Det finns ett kvantitativt 
myndighetskrav att måttet inte får understiga 70 procent, 
kravet från myndigheter kommer årligen successivt höjas 
till 100 procent som avses vara det långsiktiga myndig-
hetskravet. Nivån 100 procent motsvarar att det finns 
högkvalitativa tillgångar som klarar en stressad period om 
trettio dagar.
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Likviditetsexponering, odiskonterade kassaflöden

Betalbar på 
anfordran

Upp till 3 
mån 3-12 mån 1-5 år över 5 år Utan löptid Summa

2015-12-31
Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavande hos 
centralbanker 50 761 0 0 0 0 0 50 761
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser m.m. 0 57 674 74 123 781 908 50 000 0 963 705
Utlåning till kreditinstitut 2 187 646 36 860 90 000 36 779 0 0 2 351 285
Utlåning till allmänheten 18 198 175 18 198 175
 Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 0 408 994 69 438 559 843 15 585 462 966 1 516 826
Förlagslån 0 0 23 063 3 468 0 0 26 531
Aktier och andelar 0 0 0 0 0 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 0 12 274 0 0 0 141 260
Inlåning från allmänheten1) 14 099 246 332 567 314 986 1 715 719 0 0 16 462 518
Emitterade värdepapper 0 5 690 19 976 2 210 746 0 0 2 236 412
Efterställda skulder 0 469 1 408 7 507 43 854 0 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 0 0 0 5 712 845
Derivat, erläggs 3 369 375 2 179 672 0 0 0 5 549 047
Differens per tidsintervall –11 989 825 18 062 324 –90 198 –2 580 336 21 629 495 869 3 919 463

2014-12-31
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 allmänheten1) 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
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Betalbar på 
anfordran

Upp till 3 
mån 3-12 mån 1-5 år över 5 år Utan löptid Summa

2013-12-31
Finansiella tillgångar
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser m.m. – 637 798 1 819 176 033 – – 815 650
Utlåning till kreditinstitut 2 284 180 – – – – – 2 284 180
Utlåning till allmänheten – 9 138 727 121 678 – – – 9 260 405
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper – 1 221 721 267 919 1 223 663 40 124 – 2 753 427
Övriga finansiella tillgångar – 489 046 – – – – 489 046
Summa 2 284 180 11 487 292 391 416 1 399 696 40 124 – 15 602 708

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut 783 – – – – – 783
Inlåning från allmänheten1) 10 712 062 350 778 67 090 766 702 – – 11 896 632
Övriga finansiella skulder – 607 855 – – – – 607 855
Summa 10 712 845 958 633 67 090 766 702 0 – 12 505 270

Derivat, erhålls – 1 977 498 – – – – 1 977 498
Derivat, erläggs – 1 969 549 – – – – 1 969 549
Differens per tidsintervall –8 428 665 10 536 608 324 326 632 994 40 124 – 3 105 387
1) Räntor hänförliga till Inlåning från allmänheten med fast ränta kapitaliseras årligen men antas i modellen utbetalas i sin helhet vid löptidens slut.

Kassaflödet för värdepapper är beräknat utifrån den 
kupongränta som var satt för respektive värdepapper vid 
tidpunkten.

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

I redogörelsen nedan för likviditeten beskrivs genomgå-
ende den konsoliderade situationen och inte koncernen. 
Den konsoliderade situationen inkluderar moderbolaget 
och Resurs Bank-koncernen.

Likviditet och likviditetsreserv
Den största likviditetsrisken bedöms uppstå i fall många 
inlåningskunder samtidigt väljer att ta ut sina inlånings-
medel. För Resurs Bank finns det en intern modell som 
ställer minimikrav på likviditetsreservens storlek, som 
beräknas utifrån inlåningens storlek, andel som omfattas 
av insättningsgaranti samt relationen till insättarna. 
Modellen beaktar även framtida förfall av emitterade vär-
depapper. Styrelsen har även fastställt att likviditetsreser-
ven aldrig får understiga 1 000 MSEK. Utöver likviditetsre-
serven ska det finnas en intradagslikviditet på minst 4 pro-
cent av inlåningen från allmänheten, minimum 600 MSEK. 
Det finns även andra likviditetskrav som styr och kontrol-
lerar verksamheten. 

Likviditetsreserven uppgår till 1 631 (1 594) (1 119) MSEK i 
enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hante-
ring av likviditetsrisker, FFFS 2010:7 inklusive alla tillämp-
liga ändringsföreskrifter, för den konsoliderade situatio-
nen. Det innebär att tillgångarna är avskilda, inte ian-
språktagna och högkvalitativa. 

Förutom likviditetsreserven har den konsoliderade situa-
tionen även andra likvida tillgångar som huvudsakligen 
består av tillgodohavanden hos andra banker samt place-
ringar i räntebärande värdepapper. Dessa tillgångar är av 
god kreditkvalitet, och uppgår till 2 666 (3 583) (3 770) 
MSEK för den konsoliderade situationen. Total likviditet 
uppgår därmed till 4 155 (5 177) (4 888) MSEK, vilket mot-
svarar 26 procent av inlåning från allmänheten. Utöver 
detta finns det även outnyttjade checkkrediter som mot-
svarar 536 (500) (1 999) MSEK, fördelat på 50 MNOK via 
yA Bank och 488 MSEK via Resurs Bank.   

Vid bedömning av de likvida tillgångarna 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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Likviditetsreserv konsoliderad situation 

Likviditetsreserv enligt definition i FFFS 2010:7 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Värdepapper emitterade av stater 71 471 78 007 –
Värdepapper emitterade av kommuner 696 441 534 799 76 351
Utlåning till kreditinstitut 100 000 66 692 99 001
Obligationer och andra räntebärande papper 762 714 914 851 943 561
Summa likviditetsreserv enligt definition i FFFS 
2010:7 1 630 626 1 594 349 1 118 913

Övrig likviditetsportfölj
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 50 761 – –
Belåningsbara skuldförbindelser – – 595 811
Utlåning till kreditinstitut 2 195 048 3 528 483 1 954 935
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 420 026 54 338 1 219 293
Summa övrig likviditetsportfölj 2 665 835 3 582 821 3 770 039

Avgår skulder till kreditinstitut –141 260 –1 026 –783
Summa total likviditetsreserv 4 155 201 5 176 144 4 888 169

Andra likviditetsskapande åtgärder
Outnyttjade kreditfaciliteter 535 506 500 000 1 999 217

Vid bedömning av de likvida tillgångarna i samband med 
rapportering av LCR görs, enligt Europeiska kommissio-
nens delegerade förordning (EU) 575/2013, nedan 
bedömning av de likvida tillgångarnas kvalitet före värde-
ringsavdrag.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) – Likvida tillgångar
 

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 % 

Detta är ett nytt mått från 2014, vilket är anledningen till 
att jämförelsetal för 2013 inte finns inkluderade.

Nivå 1 består av tillgångar av högsta kvalitet, nivå 2 
består av tillgångar med mycket hög kvalitet. 

Not 4 Kapitaltäckningsanalys

Kapitalkravsregler
Kapitalkrav beräknas i enlighet med Europaparlamentets 
och Rådets förordning 575/2013 EU (CRR), samt direktivet 
2013/36 EU (CRD IV). Direktivet införlivades via lagen 
(2014:966) om kapitalbuffertar och Finansinspektionens 
föreskrift (2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 
Beräkning av kapitalkravet nedan ska bestå av lagstadgat 
minimikapitalkrav för kreditrisk, kreditvärdighetsjuste-
ringsrisk, marknadsrisker och operativ risk. Kapitalbehov 
för kapitalbuffertar som började gälla från och med den 2 
augusti 2014 redogörs också för nedan under kapitalrela-
tioner och kapitalbuffertar. 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 pro-
cent per 27 juni 2016. En systemriskbuffert om 3% 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 konsolide-
rade situationen ha en kapitalbas som med marginal 
täcker dels de föreskrivna minimikapitalkraven och dels 
det kapitalkrav som beräknats för övriga identifierade ris-
ker i verksamheten i enlighet med den interna kapitalut-
värdringspolicyn (IKU).

Den löpande genomgången av intern kapitalutvärdering 
är en integrerad del av koncernens riskhanteringsarbete. 
Den sammantagna kapitalutvärderingsprocessen utförs 
och uppdateras vid behov, dock minst en gång i kvartalet. 
Information om koncernens riskhantering redogörs i not 3 
Riskhantering.

Beskrivning av konsoliderad situation
Den regleringsmässiga konsolideringen (konsoliderad 
situation) består av Resurs Bank AB koncernen (exklusive 
Meta Tech AS) samt dess moderbolag Resurs Holding AB.

Resurs har anmält en eventuell historisk felaktighet till 
Finansinspektionen rörande de bolag som tidigare ingått 
i den rapporterade konsoliderade situationen. Resurs 
Bank har därför ett pågående ärende hos Finansinspek-
tionen avseende om det tidigare ägarbolaget Cidron FI 
S.à r.l. historiskt borde ha ingått i den rapporterade kon-
soliderade situationen för perioderna fr.o.m. fjärde kvarta-
let 2012 (inkluderad) t.o.m. andra kvartalet 2015 (inklude-
rad). Resurs Banks verksamhet och kunder har inte påver-
kats av detta, Cidron FI S.à r.l. utgör inte längre en del av 
gruppen och Resurs Bank har själva anmält förhållandet 
till Finansinspektionen, som för närvarande utreder frå-
gan. Mot bakgrund av rådande osäkerhet avseende 
Finansinspektionens besked har inte någon avsättning för 
eventuell straffavgift gjorts per 2015-12-31.

Den formella inrapportering som har skett till Finansin-
spektionen, för samtliga perioder, omfattar den konsoli-
derade situationen. Detta förfarande utreds för närva-
rande för historiska perioder, eftersom det yttersta 
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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 kapitaltäcknings-
perspektiv. 

I nedanstående tabell har koncernen redogjort för kapi-
taltäckningen per 31 december 2014, dels utifrån Resurs 
Holding AB:s perspektiv, vilket anses mest relevant då det 
återspeglar nuvarande situation, och dels utifrån Cidron 
FI S.à r.l.:s perspektiv. 

Kapitalbas
Kapitalbas är summan av primärkapital och supplemen-
tärt kapital. Från kapitalbasen görs vissa avdrag. Avdra-
gen görs från kärnprimärkapitalet.

Primärkapital
Primärkapitalet utgörs av kärnprimärkapital och övrigt pri-
märkapital. Kärnprimärkapital 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 Finansinspektionen 
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 fallissemang 
eller konkurs ska förlagslån återbetalas efter övriga skul-
der, men före skulden till aktieägarna.

Kapitalkrav
Banken och den konsoliderade situationen beräknar kapi-
talkrav för kreditrisk, kreditvärdighetsjusteringsrisk, mark-
nadsrisker och operativ risk. Kreditrisk och kreditvärdig-
hetsjusteringsrisk (CVA) beräknas enligt schablonmeto-
den. I schablonmetod för kreditrisk riskviktar banken och 
den konsoliderade situationen sina tillgångsposter i sjut-
ton olika exponeringsklasser. I varje exponeringsklass kan 
det förekomma olika riskvikter. Det totala riskvägda expo-
neringsbeloppet multipliceras med 8 % för att få fram 
minimikapitalkravet för kreditrisk.

Kapitalkravet för operativ risk beräknas enligt basmeto-
den. Enligt basmetoden utgör kapitalkravet för operativa 
risker 15 % av intäktsindikatorn det vill säga de senaste 
tre årens genomsnittliga rörelseintäkter.

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

Konsoliderad situation  
2015-12-31

Konsoliderad situation  
2014-12-31

Resurs Bank  
2013-12-31

Primärt kapital 
Kärnprimärt kapital
Eget kapital 3 917 271 2 409 448 1 308 763
 Årets resultat 571 062 390 507 188 254

Avgår:
Beräknad utdelning1) – –28 171 –
Aktier i dotterbolag – –1 100 –
Immateriella tillgångar –1 744 585 –667 317 –
Uppskjuten skattefordran –8 484 –34 476 –12 809
Ytterligare värdejusteringar –2 114 –1 617   –
Totalt kärnprimärt kapital 2 733 150 2 067 274 1 484 208

Supplementärt kapital
Tidsbundna förlagslån 238 224 200 000  –
Totalt supplementärt kapital 238 224 200 000 0

Total kapitalbas 2 971 374 2 267 274 1 484 208
1) Schablonberäknad utdelning enligt kommissionens (EU) delegerade förordning 241/2014.
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Kapitalkrav, TSEK
Konsoliderad situation 

2015-12-31
Konsoliderad situation 

2014-12-31 Resurs Bank 2013-12-31

Kreditrisker

Riskvägt 
exponerings-

belopp Kapitalkrav

Riskvägt 
exponerings-

belopp Kapitalkrav

Riskvägt 
exponerings-

belopp Kapitalkrav
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 1 925 154
Exponeringar mot företag 268 657 21 493 506 685 40 535 528 238 42 259
Exponeringar mot hushåll 12 576 412 1 006 113 9 537 627 763 010 6 457 300 516 584
Exponeringar säkrade genom 
panträtt i fastigheter – – – – – –
Fallerande exponeringar 1 236 739 98 939 791 531 63 323 212 163 16 973
Exponeringar som är förenade med 
särskilt hög risk – – – – – –
Exponeringar i form av säkerställda 
obligationer 76 149 6 092 91 318 7 305 96 325 7 706
Poster som avser positioner i 
värdepapperisering – – – – – –
Exponeringar mot institut och 
företag med ett kortfristigt 
kreditbetyg 376 030 30 082 726 955 58 156 518 150 41 452
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 16 191 125 825 10 066
Summa kreditrisker 15 101 959 1 208 157 11 939 341 955 147 7 939 926 635 194

Kreditvärdighetsjusteringsrisk 10 850 868 385 31 – –

Marknadsrisker
Valutarisker 1 447 452 115 796 0 0 0 0

Operativ risk 4 375 273 350 022 3 467 000 277 360 1 768 150 141 452
Totalt 20 935 534 1 674 843 15 406 726 1 232 538 9 708 076 776 646

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

2015-12-31
Konsoliderad situation 

2014-12-31
Resurs Bank  
2013-12-31

Kärnprimärkapitalrelation, % 13,1 13,4 15,3
Primärkapitalrelation, % 13,1 13,4 15,3
Total kapitalrelation, % 14,2 14,7 15,3
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

Resurs Bank har en ännu ej behandlad ansökan innestå-
ende hos Finansinspektionen om att få undanta kapital-
kravsberäkning i konsoliderad situation för valutarisk i 
NOK på goodwill, som uppkom i samband med förvärvet 
av yA Bank.

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

Kapitalbas
TSEK

31-dec
2014

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
1) Schablonberäknad utdelning enligt kommissionens (EU) delegerade förordning 

241/2014.

Kapitalkrav, TSEK 31-dec 2014 

Kreditrisker

Riskvägt 
expone-

ringsbelopp
Kapital - 

krav 
Exponeringar mot institut 3 834 307
Exponeringar mot företag 506 685 40 535
Exponeringar mot hushåll 9 537 627 763 010
Fallerande exponeringar 791 531 63 322
Exponeringar i form av 
säkerställda obligationer 91 318 7 305
Exponeringar mot institut och 
företag med ett kortfristigt 
kreditbetyg 726 955 58 156
Aktieexponeringar 79 000 6 320
Övriga poster 403 391 32 271
Summa kreditrisker 12 140 341 971 227

  
Kreditvärdighets-
justeringsrisk 385 31

  
Marknadsrisk   
Valutarisker – –
Operativ risk 3 467 000 277 360
Totalt 15 607 726 1 248 618

Kapitalrelation och kapitalbuffertar
31-dec 

2014
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, %
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Not 5 Segmentsredovisning
Koncernens VD är koncernens högste verkställande 
beslutsfattare. Företagsledningen har fastställt segmen-
ten 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 solution, Consumer loan och Insurance. Koncer-

nens VD utvärderar segmentens utveckling baserat på 
rörelseintäkterna med avdrag för kreditförluster, netto. 
Avseende segmentet Insurance görs utvärderingen ned 
till rörelseresultatet då detta ingår i segmentets ansvar. 
Segmentsredovisningen bygger på samma princip som 
koncernredovisningen. 

2015
Payment  
solution

Consumer 
loan 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 kreditförluster1) –91 158
Rörelseresultat Insurance2) 60 983

2014
Payment  
solution

Consumer 
loan 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 0 0 –350 699
Summa Rörelseintäkter med avdrag för 
kreditförluster 811 987 642 089 174 125 –12 385 1 615 816

Kostnader exkl kreditförluster1) –75 570
Rörelseresultat Insurance2) 98 555
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2013
Payment  
solution

Consumer 
loan Insurance

Koncern-
justeringar

Summa  
koncern

Ränteintäkter 598 711 325 142 31 548 –3 667 951 733
Räntekostnader –193 578 –109 587 –367 3 667 –299 865
Provisionsintäkter 203 433 17 534 –11 –56 266 164 690
Provisionskostnader, bankrörelsen –36 057 –36 057

Premieintäkter, netto 920 892 –1 706 919 186
Försäkringsersättningar, netto –391 374 –391 374
Provisionskostnader försäkringsrörelsen –438 774 56 266 –382 508
Nettoresultat av finansiella transaktioner 2 690 1 554 11 324 15 567
Övriga rörelseintäkter 222 717 48 789 618 0 272 124
Summa Rörelseintäkter 797 915 283 432 133 855 –1 706 1 213 496
Varav internt 38 508 14 091 –50 893 –1 706 0

Kreditförluster, netto –123 483 –45 637 0 0 –169 120
Summa Rörelseintäkter med avdrag för 
kreditförluster 674 432 237 795 133 855 –1 706 1 044 376

Kostnader exkl kreditförluster1) –92 244
Rörelseresultat Insurance2) 41 611

1) Avstämning ”summa kostnader före kreditförluster”  
mot resultaträkningen 2015 2014 2013
Enligt segmentredovisning
Kostnader exklusive kreditförluster avseende segment Insurance –91 158 –75 570 –92 244
Tillkommande ej nedbrutet per segment:
Kostnader exklusive kreditförluster avseende bankverksamhet –1 066 829 –923 327 –571 797
Summa –1 157 987 –998 897 –664 041

Enligt resultaträkning
Allmänna administrationskostnader –989 505 –837 307 –546 736
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar –16 496 –13 820 –5 777
Övriga rörelsekostnader –151 986 –147 770 –111 528
Summa –1 157 987 –998 897 –664 041

2) Avstämning av rörelseresultat mot resultaträkning 2015 2014 2013
Enligt segmentredovisning
Rörelseresultat Insurance 60 983 98 555 41 611
Tillkommer ej nedbrutet per segment
Rörelseresultat avseende bankverksamhet 777 236 518 364 338 725
Summa 838 219 616 919 380 336

Enligt resultaträkning
Rörelseresultat 838 219 616 919 380 336
Summa 838 219 616 919 380 336
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Tillgångar
Tillgångar som följs upp av VD avser utlåning till allmän-
heten. 

Utlåning till 
 allmänheten 2015 2014 2013
Consumer loan 10 293 525 6 653 701 2 970 536
Payment solution 7 904 650 7 269 674 6 166 818
Insurance 0 0 120 980
Summa 18 198 175 13 923 375 9 258 334

Not 6  Bruttointäkternas geografiska fördelning och annan information per land
2015 Sverige2) Danmark Norge Finland Schweiz Totalt 
Bruttointäkter1) 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

2014 Sverige2) Danmark Norge Finland Schweiz Totalt 
Bruttointäkter1) 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

2013 Sverige2) Danmark Norge Finland Schweiz Totalt 
Bruttointäkter1) 2 103 998 0 129 477 56 099 33 727 2 323 301
Resultat före skatt 342 331 0 30 269 5 561 2 174 380 335
Skatt på årets resultat –87 421 0 –4 254 –1 439 –392 –93 506
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 (21 294) (19 378) TSEK Danmark, 116 226 (117 182) (136 052) TSEK 

Norge, 53 047 (28 814) (18 844) TSEK Finland, 424 372 (211 287) (58 280) TSEK Storbritannien och 30 257 (18 931) (121 315) TSEK övriga länder. För 2014 och 2013 ingår den 
gränsöverskridande verksamheten i Resurs Bank AB Danmark med (71 460) (57 622) TSEK.

Koncernen har ingen kund som omfattar mer än 10 % eller mer av de totala intäkterna.

Not 7  Räntenetto 
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31

2013-01-01– 
2013-12-31

Ränteintäkter
Utlåning till kreditinstitut 1 480 14 182 38 490
Utlåning till allmänheten, netto 1) 1 976 916 1 640 500 871 053
Räntebärande värdepapper 16 290 29 366 42 191
Summa ränteintäkter, netto 1 994 686 1 684 048 951 734
Varav ränteintäkt från finansiella poster ej värderade till 
verkligt värde 1 978 396 1 654 682 909 707

Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut –8 174 –8 384 –10 213
In- och upplåning från allmänheten –182 987 –326 586 –281 703
Emitterade värdepapper –22 771 – –
Övriga skulder 1 325 –22 –7 949
Summa räntekostnader, netto –212 607 –334 992 –299 865
Varav kostnad för insättningsgaranti och stabilitetsavgift –22 965 –19 117 –7 892
Varav räntekostnad från finansiella poster ej värderade till 
verkligt värde –212 607 –334 992 –299 865
1) I beloppet ingår ränteintäkter på nedskrivna fordringar med: 170 271 55 774 8 704
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Not 8  Provisioner – bankrörelsen 
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31

2013-01-01– 
2013-12-31

Provisionsintäkter
Utlåningsprovisioner 87 197 87 204 48 339
Provisioner kreditkort 88 342 110 693 77 257
Ersättning förmedlad försäkring 21 104 31 256 –
Övriga provisioner 35 205 39 650 39 094
Summa provisionsintäkter 231 848 268 803 164 690

Provisionskostnader
Utlåningsprovisioner –10  –52 –6
Kortprovisioner –38 775  –34 550 –36 501
Summa provisionskostnader –38 785  –34 602 –36 507

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

Not 9  Premieintäkter, netto
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31

2013-01-01– 
2013-12-31

Premieintäkter 1 159 861 965 931 945 597
Premier för avgiven återförsäkring –71 248 –51 163 –202 495
Förändring i avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker 66 838 75 330 182 005
Återförsäkrarens andel av förändring i avsättning för ej 
intjänade premier och kvardröjande risker 11 566 –1 018 –5 921
Summa premieintäkter, netto 1 167 017 989 080 919 186

Not 10 Försäkringsersättningar, netto
Brutto Avg ÅF Netto

Försäkringskostnader 2015
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

Försäkringskostnader 2014
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

Försäkringskostnader 2013
Utbetalda skadersättningar –556 924 167 052 –389 872
Förändring i avsättning till utjämningsreserv 9 947 – 9 947
Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador 7 905 10 453 18 358
Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade 
skador (IBNR) –2 353 1 907 –446
Driftskostnader för skadereglering –30 152 791 –29 361
Summa försäkringskostnader netto –571 577 180 203 –391 374
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Not 11  Nettoresultat av finansiella transaktioner
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Utdelning 723 507 170
Nettoresultat av aktier och andelar 607 1 162 5 299
Nettoresultat av obligationer och andra räntebärande 
värdepapper –18 601 2 591 12 594
Derivat 304 590 –186 140 –
Valutakursdifferenser –322 411 188 476 –2 496
Summa nettoresultat av finansiella transaktioner –35 092 6 596 15 567

Nettovinst/nettoförlust per värderingskategori
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultatet via identifiering –9 740 2 561 4 142
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultatet via handel 297 059 –184 441 13 921
Lånefordringar och kundfordringar –322 411 188 476 –2 496
Summa –35 092 6 596 15 567

Nettovinst och nettoförlust avser realiserade och orealiserade värdeförändringar.

Not 12  Övriga rörelseintäkter   
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Realisationsvinst vid försäljning av kreditportfölj – – 147 813
Övriga intäkter, utlåning till allmänhet 143 910 142 221 105 501
Tekniska intäkter1) – 30 969 –
Övriga rörelseintäkter 45 017 22 580 18 810
Summa rörelseintäkter 188 927 195 770 272 124
1) Tekniska intäkter härrör i huvudsak till effekter från under året genomförd beståndsöverlåtelse.

Not 13 Leasing

Resurs Holding-koncernen som leasegivare
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 maskiner och annan utrustning. För icke uppsägningsbara avtal var fördelningen av framtida 
minimileasingavgifter som följer:

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till
Inom ett år 26 162 28 613 41 505
Mellan ett år och fem år 33 362 44 307 49 312
Längre än fem år 4 207 5 056 6 122
Summa icke uppsägningsbara leasingbetalningar 63 731 77 976 96 939

Avstämning mellan bruttoinvestering och nuvärdet av fordran avseende framtida minimileasingbetalning

Bruttoinvestering 128 198 164 705 203 852
Avgår ej intjänade finansiella intäkter –63 731 –77 976 –96 939
Nettoinvestering i finansiella avtal 64 467 86 729 106 913
Reserv för osäkra fordringar avseende minimileasavgifter 3 666 9 017 10 484

Per 31 december 2015 hade den största delen av koncernens brutto- och nettoinvesteringar en återstående löptid 
understigande 5 år.
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Resurs Holding-koncernen som leasetagare
Operationella leasingavtal hänför sig till Resurs Holding 
koncernens normala verksamhet. Avtalen avser i huvud-
sak de lokaler där verksamheten bedrivs samt en mindre 
andel som avser leasing av bilar. Avtalens löptid för loka-

ler är för merparten av avtalen tio år och tre år för bilar. 
Kostnadsförda leasingavgifter under 2015 är 26 557 
(17 944) (15 134) TSEK. Det finns inga variabla avgifter. 
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara 
leasingavtal uppgår till:

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till
Inom ett år 14 165 13 442 12 924
Mellan ett år och fem år 43 217 54 152 41 252
Längre än fem år 35 145 48 513 55 003
Summa icke uppsägningsbara leasingbetalningar 92 527 116 107 109 179

Not 14 Allmänna administrationskostnader
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Personalkostnader (se vidare not 15) –414 989 –347 627 –259 800
Porto-, upplysnings- och aviseringskostnader –134 301 –137 052 –79 611
IT-kostnader –122 905 –90 952 –54 561
Lokalkostnader –29 231 –31 820 –17 195
Konsultkostnader –150 672 –96 695 –61 637
Övrigt –137 407 –133 161 –73 931
Summa allmänna administrationskostnader –989 505 –837 307 –546 736

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

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Ernst & Young AB
Revsionsuppdrag –5 521 –4 806 –2 704
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag –6 298 – –
Skatterådgivning –4 146 –905 –89
Övriga tjänster –5 024 –2 742 –60
Summa –20 989 –8 453 –2 853

PWC
Revisionsuppdrag – –842 –
Skatterådgivning – –23 –
Övriga tjänster – –45 –
Summa – –910 0

Mazars
Revisionsuppdrag –637 –621 –669
Summa –637 –621 –669

KPMG
Revisionsuppdrag –31 – –
Övriga tjänster –56 – –
Summa –87 – –

Summa ersättning revisionsföretag –21 713 –9 984 –3 522
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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 föran-
leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomför-
andet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 15 Personal
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Löner –285 905 –234 431 –174 487
Socialförsäkringskostnader –77 254 –63 801 –54 051
Pensionskostnader –37 272 –28 692 –20 747
Övriga personalkostnader –14 558 –20 703 –10 515
Summa personalkostnader –414 989 –347 627 –259 800

Löner och andra ersättningar
Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare –18 070 –21 665 –21 838
Övriga anställda –267 835 –212 766 –153 639
Summa löner och andra ersättningar –285 905 –234 431 –175 477

Ersättningar till styrelseledamöter som utbetalts till bolag och som ingår i ovanstående belopp redovisas i resultatposten 
Allmänna administrationskostnader i koncernen. 

2015

Ersättningar och övriga förmåner

Grundlön / 
styrelse-

arvode
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

 förmåner Pensioner Summa
Styrelse och VD
Jan Samuelson, ordf1) –895 0 0 0 –895
Christian Frick –200 0 0 0 –200
Martin Bengtsson –225 0 0 0 –225
Lars Nordstrand1) –507 0 0 0 –507
Fredrik Carlsson1) –386 0 0 0 –386
Anders Dahlvig1) –198 0 0 0 –198
David Samuelson –169 0 0 0 –169
Mariana Burenstam Linder1) –116 0 0 0 –116
Marita Odelius –58 0 0 0 –58
Kristoffer Melinder –50 0 0 0 –50
Kenneth Nilsson, VD –3 501 0 –154 –905 –4 560
Andra ledande befattningshavare (8 personer) –10 974 0 –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
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2014

Ersättningar och övriga förmåner

Grundlön / 
styrelse-

arvode
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
1) Utbetalningen har skett till ledamots bolag och beloppet inkluderar tillkommande skatter.

2013

Ersättningar och övriga förmåner

Grundlön / 
styrelse-

arvode
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

 förmåner Pensioner Summa
Styrelse och VD
Jan Samuelson, ordf1) –690 – – – –690
Martin Bengtsson –197 – – – –197
Fredrik Carlsson1) –191 – – – –191
Anders Dahlvig –201 – – – –201
Christian Frick –197 – – – –197
Kristoffer Melinder –169 – – – –169
David Samuelson –169 – – – –169
Mats Höglund –94 – – – –94
Kenneth Nilsson, VD –3 107 – –158 –1 020 –4 285
Andra ledande befattningshavare (19 personer) –16 748 –75 –1 098 –4 064 –21 985
Summa ersättningar och övriga förmåner –21 763 –75 –1 256 –5 084 –28 178
1) Utbetalningen har skett till bolag.

Pensionskostnader

2015
Till styrelse, VD och andra ledande 
befattningshavare –4 515
Till övriga anställda –32 757
Summa –37 272

2014
Till styrelse, VD och andra ledande 
befattningshavare –6 321
Till övriga anställda –22 371
Summa –28 692

2013
Till styrelse, VD och andra ledande 
befattningshavare –5 084
Till övriga anställda –15 663
Summa –20 747

Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare Antal Varav män
2015-12-31
Styrelseledamöter 9 78%
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 9 78%

2014-12-31
Styrelseledamöter 8 100%
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 15 87%

2013-12-31
Styrelseledamöter 7 100%
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 19 84%

Styrelsen i bankverksamheten har fastställt en ersättnings-
policy i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter 
FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepap-
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persbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär 
portföljförvaltning, senast uppdaterad genom FFFS 
2014:22.

Styrelsen i försäkringsverksamheten har fastställt en 
ersättningspolicy i enlighet med Finansinspektionens 
föreskrifter FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsfö-
retag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och insti-
tut för utgivning av elektroniska pengar.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott 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 han-
tering av ersättningar överensstämmer med regelverket.

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

Ersättningen utgörs av grundlön, övriga förmåner samt 
pension. Till ledande befattningshavare utgår ingen form 
av bonus eller rörlig ersättning. Information om dotter-
bolagen, Resurs Bank AB och Solid Försäkrings AB ersätt-
ningar finns publicerad på www.resurs.se och 
www.solidab.com.

Rörliga ersättningar intjänade under 2015 är kopplade till 
både kvantitativa och kvantitativa mål. Koncernen har till-
sett 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 kre-
ditfrågor inte bör ha mål kopplade till endast försäljning 
som de kan påverka genom kreditbeslut, detta för att en 
anställd som tillhör denna personalkategori inte ska 
kunna utöva inflytande på koncernens risknivå. Koncer-
nen bedömning är att man tillämpar en risknivå som står 
väl i proportion till bankens- och försäkringsverksamhe-
tens intjäningsförmåga.

Koncernen genomför årligen en analys med syfte att 
identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig 
inverkan på företagen i koncernens riskprofil.

Det har under 2015 inte förekommit några rörliga ersätt-
ningar som överstiger 100 TSEK till anställda som kan 
påverka koncernens risknivå. Koncernen behöver därför 
inte tillämpa uppskjuten utbetalning avseende rörliga 
ersättningar.

Genom företagsförvärv under 2014 samt 2015 tillämpas 
det inom Koncernen uppskjuten utbetalning av rörlig 
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 mot-
svarar 1,84 (0,4) (0) % av grundlönen för ledande befatt-
ningshavare och anställda som kan påverka koncernens 
risknivå. 

Pensioner
Koncernens pensionsförpliktelser för verkställande direk-
tören och övriga ledande befattningshavare täcks genom 
avgiftsbestämda pensionsförsäkringar och utgår på erhål-
len grundlön. Pensionsförmåner för verkställande direktö-
ren utöver tjänstepension och lagstadgad pension har 

avsatts i kapitalförsäkring med 442 (440) (440) TSEK. För 
övriga ledande befattningshavare utöver tjänstepension 
och lagstadgad pension har pension avsatts med 684 
(244) (204) TSEK. 

Uppsägningsvillkor och avgångsvedelag
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande 
direktör och vice verkställande direktör rätt till lön under 
uppsägningstiden, vilken är 18 månader respektive 12 
månader. 

Koncernledningens utnyttjade 
krediter och limiter i bankverk-
samheten

Kredit-
limiter

Utnyttjade 
krediter

2015
VD 355 92
Styrelseledamöter 913 344
Övriga ledande 
befattningshavare i koncernen 2 615 2 168

2014
VD 350 212
Styrelseledamöter 506 69
Övriga ledande 
befattningshavare i koncernen 4 622 3 987

2013
VD 203 50
Styrelseledamöter 469 59
Övriga ledande 
befattningshavare i koncernen 6 579 5 860

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.

Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt
2015
Sverige 205 288 493
Danmark 20 50 70
Norge 18 29 47
Finland 7 28 35
Totalt antal 250 395 645

2014
Sverige 188 284 472
Danmark 22 23 45
Norge 8 21 29
Finland 6 26 32
Totalt antal 224 354 578

2013
Sverige 197 236 433
Danmark – – –
Norge 6 4 10
Finland 5 11 16
Totalt antal 208 251 459
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Not 16 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Avskrivningar
Materiella tillgångar –10 216 –8 142 –4 297
Immateriella tillgångar –6 280 –2 243 –1 480
Valutakursdifferenser –0 –54 –
Summa avskrivningar –16 496 –10 385 –5 777

 
Nedskrivningar
Immateriella tillgångar  –3 435 –
Summa nedskrivningar 0 –3 435 0
Summa av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar –16 496 –13 820 –5 777

Not 17  Övriga rörelsekostnader
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Marknadsföring –147 081 –141 045 –104 390
Försäkringar –3 990 –3 353 –2 929
Övriga –915 –3 372 –4 209
Summa övriga rörelsekostnader –151 986 –147 770 –111 528

Not 18  Kreditförluster

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Individuellt värderade lånefordringar
Årets bortskrivning för konstaterade förluster –3 281 –2 590 –9
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 909 239 1 522
Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster 2 822 5 890 –5 672
Årets nettoresultat för individuellt värderade lånefordringar 450 3 539 –4 159

Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar 
med begränsat värde och likartad kreditrisk
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster –303 656 –166 720 –14 800
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 15 901 19 232 361
Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster –87 558 –206 750 –150 522
Årets nettokostnad för gruppvis värderade homogena 
lånefordringar –375 313 –354 238 –164 961

Årets nettokostnad för kreditförluster –374 863 –350 699 –169 120

Not 19 Skatter

Aktuell skattekostnad
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Aktuell skatt för perioden –190 003 –143 835 –92 204
Justering av skatt hänförlig till tidigare period1) –415 –20 006 –1 926
Aktuell skattekostnad –190 418 –163 841 –94 130
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –25 592 14 571 624
Total redovisad skattekostnad enligt 
resultaträkningen –216 010 –149 270 –93 506
1) Justering av skatt hänförlig till tidigare period är huvudsakligen hänförlig till utfall från under året utförd taxeringsrevision i koncernföretaget Finaref Oy.
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Avstämning av effektiv skatt %
2015
Resultat före skatt 838 220
Skatt enligt gällande skattesats –22,00% –184 408
Ej avdragsgilla kostnader/ej 
skattepliktiga intäkter –1,24% –10 378
Skatt hänförlig till annan 
skattesats för utländska filialer 
och dotterbolag i utlandet –2,41% –20 167
Skatt hänförlig till tidigare år –0,05% –415
Schablonränta 
periodiseringsfond –0,08% –642
Redovisad effektiv skatt –25,77% –216 010

2014
Resultat före skatt 616 920
Skatt enligt gällande skattesats –22,00% –135 722
Ej avdragsgilla kostnader/ej 
skattepliktiga intäkter 1,88% 11 607
Skatt hänförlig till annan 
skattesats för utländska filialer 
och dotterbolag i utlandet –0,63% –3 872
Skatt hänförlig till tidigare år –3,24% –20 006
Schablonränta 
periodiseringsfond –0,21% –1 277
Redovisad effektiv skatt –24,20% –149 270

2013
Resultat före skatt 380 335
Skatt enligt gällande skattesats –22,00% –83 674
Ej avdragsgilla kostnader/ej 
skattepliktiga intäkter –0,90% –3 585
Skatt hänförlig till annan 
skattesats för utländska filialer –1,10% –4 051
Skatt hänförlig till ändrad 
skattesats i utländska filialer –24,10% 465
Skatt hänförlig till tidigare år 2,30% –1 926
Schablonränta på 
periodiseringsfond –0,20% –735
Redovisad effektiv skatt –24,40% –93 506

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Förändring av uppskjuten skatt
Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader materiella 
tillgångar –2 120 –1 447 715
Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader 
immateriella tillgångar 334
Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader utlåning till 
allmänheten 12 136 17 570 1 962
Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader pensioner 322 –1 426 206
Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader 
obeskattade reserver –38 304
Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader övriga 2 040 –126 –2 259
Summa uppskjuten skatt –25 592 14 571 624
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2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar för materiella anläggningstillgångar 865 8 165 9 907
Uppskjutna skattefordringar för utlåning till allmänheten 3 421 24 310 1 962
Uppskjutna skattefordringar för pensioner, netto 0 2 084 766
Uppskjutna skattefordringar övriga 4 304 48 437
Summa uppskjutna skattefordringar 8 590 34 607 13 072

Uppskjutna skatteskulder
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 248 600 210 296 198 818
Uppskjutna skatteskulder övriga 1 235 3 508 –
Summa uppskjutna skatteskulder 291 395 284 199 198 818

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 
har kvittats per land. Detta innebär att fordringar utifrån 
vissa poster kan förekomma som positiva skulder.

Not 20  Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att 
det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktie-
ägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestå-
ende stamaktier under perioden. 

2015
Vid periodens ingång uppgick antalet aktier till 1 256 429 
med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Per den 8 oktober 2015 
har det beslutats om en kontant nyemission om 174 504 
aktier mot ett vederlag om ca 1 250 MSEK för att finan-

siera 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 fond-
emission 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.

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 2015 2014 2013
Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare 622 209 000 467 649 000 286 829 000
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 197 135 201 195 056 391 191 150 240
Resultat per aktie före och efter utspädning 3,16 2,40 1,50

Aktiekapital och antal aktier Antal aktier Aktiekapital
Ingående antal aktier 1 januari 2013 1 000 000 100 000
Utgående antal aktier 31 december 2013 1 000 000 100 000
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 174 504 17 450
Kvittningsemission 11 555 1 156
Fondemission 23 oktober 2015 8 557 512 855 752
Split 20:1 23 oktober 190 000 000 0
Utgående antal aktier 31 december 2015 200 000 000 1 000 000
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Not 21  Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

Koncernen

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

Nominellt 
belopp 

2013-12-31

Verkligt 
värde  

2013-12-31

Bokfört 
värde  

2013-12-31

Emitterade av
Svenska staten och 
kommuner 820 000 816 126 816 126 668 000 670 137 670 137 810 000 810 182 810 182
Utländska stater och 
kommuner 134 338 140 599 140 599 125 866 135 706 135 706 0 0 0
Summa 954 338 956 725 956 725 793 866 805 843 805 843 810 000 810 182 810 182
Varav noterade 954 338 956 725 956 725 793 866 805 843 805 843 810 000 810 182 810 182

Återstående löptid    
0-1 år 127 378 128 233 128 233 36 000 36 048 36 048 637 000 635 936 635 936
1-3 år 408 149 410 223 410 223 213 719 219 610 219 610 143 000 144 193 144 193
Över 3 år 418 811 418 269 418 269 544 147 550 185 550 185 30 000 30 053 30 053
Summa 954 338 956 725 956 725 793 866 805 843 805 843 810 000 810 182 810 182

Emittentens rating enligt S&P och Moody’s
AAA/Aaa 396 080 397 467 397 467 212 740 219 368 219 368 760 000 760 058 760 058
AA+/Aa1 508 258 509 431 509 431 531 126 536 099 536 099 50 000 50 124 50 124
Utan rating1) 50 000 49 827 49 827 50 000 50 376 50 376 0 0 0
Summa 954 338 956 725 956 725 793 866 805 843 805 843 810 000 810 182 810 182
1) Posten belåningsbara statsskuldsförbindelser utan rating består av innehav i svensk kommun som saknar rating.

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.

Not 22 Utlåning till kreditinstitut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Utlåning i SEK 1 892 462 3 527 192 2 172 582
Utlåning i DKK 2 435 48 125 25 497
Utlåning i NOK 412 693 58 705 43 555
Utlåning i EUR 25 402 37 081 26 678
Utlåning i övriga valutor 18 293 23 991 15 868
Summa utlåning till kreditinstitut 2 351 285 3 695 094 2 284 180

Not 23  Utlåning till allmänheten och osäkra fordringar   
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Utestående fordringar brutto:
Utlåning i SEK 9 554 849 8 750 845 7 478 509
Utlåning i DKK 2 323 509 2 419 635 579 237
Utlåning i NOK 5 452 301 1 706 006 820 769
Utlåning i EUR 2 190 175 2 165 325 745 541
Summa utlåning till allmänheten 19 520 834 15 041 811 9 624 056
Hushåll1) 18 877 517 14 345 422 9 136 003
Nettovärde köpta förfallna konsumentfordringar2) 299 916 344 875 –
Företag3) 4) 343 401 351 514 488 053
Summa utlåning till allmänheten 19 520 834 15 041 811 9 624 056
Avgår avsättning för befarade kreditförluster5) –1 322 659 –1 118 436 –365 722
Summa nettoutlåning till allmänheten 18 198 175 13 923 375 9 258 334
1) I beloppet för 2015 ingår fordringar från yA Bank om 3 662 MSEK.
2) I beloppet ingår förvärvade förfallna konsumentfordringar enligt nedan:
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2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
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 0
3) I beloppet ingår förvärvade fakturafordringar med 166 134 (175 802) (134 144) TSEK.
4) I beloppet ingår finansiell leasing där Resurs Bank är leasegivare med 64 468 (86 729) (106 913) TSEK.
5) I beloppet ingår utlåning till hushåll och företag

Nettoutlåning till allmänheten fördelar sig enligt föl-
jande geografiskt 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
– Sverige 8 960 419 8 285 639 7 198 753
– Danmark 2 062 855 2 070 015 553 490
– Norge 5 178 222 1 566 574 777 106
– Finland 1 996 679 2 001 147 728 985
Summa nettoutlåning till allmänheten 18 198 175 13 923 375 9 258 334

Osäkra fordringar1) 2 481 575 1 988 562 747 546
Osäkra fordringar netto före reservering för befarade 
kreditförluster 2 481 575 1 988 562 747 546
Reserv för befarade kreditförluster2) –1 322 659 –1 118 436 –365 722
Osäkra fordringar netto 1 158 916 870 126 381 824
1) Varav osäkra fordringar företagssektor 104 656 123 728 146 972

2) Varav företagssektor -42 954 -45 252 -49 643

Nyckeltal för utlåningsverksamheten 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Andel osäkra lånefordringar brutto1) 13% 13% 8%
Andel osäkra lånefordringar netto2) 6% 6% 4%
Total reserveringsgrad3) 7% 7% 4%
Reserveringsgrad, osäkra lånefordringar4) 53% 56% 49%
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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Not 24 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

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

Nominellt 
belopp  

2013-12-31

Verkligt 
värde  

2013-12-31

Bokfört 
värde  

2013-12-31

Företagsobligationer 188 969 185 327 185 327 237 109 241 048 241 048 365 156 374 190 374 190
Svenska bostadsinstitut 758 000 762 250 762 250 912 000 914 098 914 098 2 109 575 2 112 509 2 112 509
Svenska kreditinstitut 0 0 0 54 000 54 357 54 357 – – –
Utländska kreditinstitut 50 000 52 331 52 331
Summa 946 969 947 577 947 577 1 203 109 1 209 503 1 209 503 2 524 731 2 539 030 2 539 030

Återstående löptid
0-1 år 418 000 418 082 418 082 149 000 149 755 149 755 1 446 555 1 446 256 1 446 256
1-3 år 412 000 412 953 412 953 652 000 656 966 656 966 578 000 582 144 582 144
Över 3 år 116 969 116 542 116 542 402 109 402 782 402 782 500 176 510 630 510 630
Summa 946 969 947 577 947 577 1 203 109 1 209 503 1 209 503 2 524 731 2 539 030 2 539 030

Obligationernas rating enligt S&P och Moody’s
AAA/Aaa 758 000 762 250 762 250 912 000 914 098 914 098 960 000 963 235 963 235
AA+ 0 0 0 0 0 0 8 000 8 150 8 150
AA– 0 0 0 0 0 0 570 496 568 686 568 686
A+/A1 0 0 0 8 000 8 070 8 070 22 000 21 937 21 937
A/A2 0 0 0 0 0 0 325 000 326 683 326 683
A–/A3 0 0 0 69 000 69 442 69 442 383 500 383 804 383 804
BBB+ 0 0 0 0 0 0 30 000 31 389 31 389
BBB/Baa2 25 000 25 516 25 516 25 000 25 995 25 995 0 0 0
BB+/Ba1 14 029 13 484 13 484 0 0 0 0 0 0
BB 0 0 0 0 0 0 49 735 52 163 52 163
B/B2 38 224 37 746 37 746 28 393 28 292 28 292 0 0 0
B-/B3 11 716 8 521 8 521 11 716 11 520 11 520 0 0 0
Utan rating 100 000 100 060 100 060 149 000 152 086 152 086 176 000 182 983 182 983
Summa 946 969 947 577 947 577 1 203 109 1 209 503 1 209 503 2 524 731 2 539 030 2 539 030

Andra räntebärande 
värdepapper

Anskaff-
ningsvärde

Verkligt 
värde  

2015-12-31

Bokfört 
värde   

2015-12-31
Anskaff-

ningsvärde

Verkligt 
värde  

2014-12-31

Bokfört 
värde  

2014-12-31
Anskaff-

ningsvärde

Verkligt 
värde  

2013-12-31

Bokfört 
värde  

2013-12-31

Räntefonder 458 781 462 966 462 966 40 454 40 606 40 606 38 486 38 029 38 029
Strukturerade produkter 68 090 66 663 66 663 50 000 50 375 50 375 100 075 101 034 101 034
Summa 526 871 529 629 529 629 90 454 90 981 90 981 138 561 139 063 139 063

Summa obligationer 
och andra 
räntebärande 
värdepapper 1 473 840 1 477 206 1 477 206 1 293 563 1 300 484 1 300 484 2 663 292 2 678 093 2 678 093
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Not 25  Förlagslån 
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

Nominellt 
belopp  

2013-12-31

Verkligt 
värde  

2013-12-31

Bokfört 
värde  

2013-12-31

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 0 0 0

Återstående löptid
0-1 år 20 421 22 106 22 106
1-3 år 0 0 0 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 0 0 0

Förlagslånens rating enligt S&P och Moody’s
A+/A1 20 421 22 106 22 106
A/A2 0 0 0 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 0 0 0

Vid olika kreditbetyg används det lägsta betyget.

Not 26 Aktier och andelar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Anskaffningsvärden 34 596 11 520 26 784
Verkligt värde 32 903 11 610 27 986
Ytterligare information om finansiella instrument lämnas i not 43.

Not 27 Immateriella tillgångar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Goodwill Övrigt Summa Goodwill Övrigt Summa Goodwill Övrigt Summa
Ingående 
anskaffningsvärde 691 912 13 876 705 788 26 677 10 833 37 510 26 677 9 106 35 783
Tillkommande genom 
förvärv 1 056 545 115 718 1 172 263 629 355 2 350 631 705 0 3 435 3 435
Årets avyttring 0 0 0 0 0 0 0 –1 708 –1 708
Årets investeringar 0 31 393 31 393 0 343 343 0 0 0
Valutakursdifferenser –85 859 –7 860 –93 719 35 880 350 36 230 0 0 0
Summa anskaffnings-
värde vid årets slut 1 662 598 153 127 1 815 725 691 912 13 876 705 788 26 677 10 833 37 510

Ingående avskrivningar 0 –7 197 –7 197 0 –4 757 –4 757 0 –3 277 –3 277
Årets avskrivningar 0 –6 280 –6 280 0 –2 242 –2 242 0 –1 480 –1 480
Valutakursdifferens 0 0 –198 –198 0 0 0
Summa ackumulerade 
avskrivningar vid årets 
slut 0 –13 477 –13 477 0 –7 197 –7 197 0 –4 757 –4 757

Ingående nedskrivningar –14 810 –3 435 –18 245 –14 810 0 –14 810 –14 810 0 –14 810
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 –3 435 –3 435 0 0 0
Utgående ackumu-
lerade nedskrivningar –14 810 –3 435 –18 245 –14 810 –3 435 –18 245 –14 810 0 –14 810
Redovisat värde 1 647 788 136 215 1 784 003 677 102 3 244 680 346 11 867 6 076 17 943
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Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar avser aktiverade systemut-
vecklingskostnader och värde på kundrelationer i sam-
band med förvärv.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod prövas för nedskrivning årligen. Återvin-
ningsbart belopp fastställs baserat på beräkningar av 
nyttjandevärde baserad på en diskonterad kassaflödes-
modell med en prognosperiod om fem år. Värderingen 
görs för respektive kassagenererande enhet identifierade 
som Resurskoncernens segment, Consumer Loans, Pay-
ment Solutions och Insurance. Goodwill är allokerad till 
dessa segment utifrån den förväntade framtida nyttan. 

Estimerade framtida kassaflöden baseras de första fem 
åren på prognoser avseende riskvägda volymer, intäkter, 
kostnader, kreditförluster samt förväntade framtida kapi-
talkrav. Prognoserna baseras främst på en intern bedöm-
ning utifrån historisk prestation och marknadsutveckling 
av den framtida intäkts- och kostnadsutvecklingen, kon-
junkturläge, förväntad ränteutveckling samt förväntade 
effekter av kommande regelverk. Över den första prog-
nosperioden om fem år görs en prognos baserad på ett 

antagande om långsiktig tillväxttakt. Långsiktiga antagan-
den om marknadens tillväxt bortom prognosperioden 
och den egna verksamhetens utveckling i förhållande till 
denna ligger till grund för bedömningen. Årets nedskriv-
ningsprövning bygger på ett antagande om en långsiktig 
tillväxttakt om två procent. Estimerade kassaflöden har 
diskonterats med en ränta som baseras på riskfri ränta 
samt riskjustering motsvarande marknadens genomsnitt-
liga 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 för Payment Solutions. 

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

Ingen rimligt möjlig förändring av viktiga antaganden 
skulle påverka det redovisade värdet på goodwill.

Vid utgången av 2014 avsåg merparten av goodwill för-
värv genomförda 2014 och då det under 2014 inte fanns 
någon indikation på nedskrivningsbehov genomfördes 
inget nedskrivningstest under 2014.

Följande är en sammanställning av goodwill fördelat på varje rörelsesegment:

2015
Ingående redo-

visat värde
Förvärv av  

verksamhet Försäljning Nedskrivning
Valutakurs-
differenser

Utgående redo-
visat värde

Payment Solutions 213 774 147 916 0 0 –16 003 345 687
Consumer Loans 451 461 908 629 0 0 –69 856 1 290 234
Insurance 11 867 0 0 0 0 11 867
Summa 677 102 1 056 545 0 0 –85 859 1 647 788

2014
Payment Solutions 0 199 249 0 0 14 525 213 774
Consumer Loans 0 430 106 0 0 21 355 451 461
Insurance 11 867 0 0 0 0 11 867
Summa 11 867 629 355 0 0 35 880 677 102

2013
Payment Solutions 0 0 0 0 0 0
Consumer Loans 0 0 0 0 0 0
Insurance 11 867 0 0 0 0 11 867
Summa 11 867 0 0 0 0 11 867
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Not 28 Materiella tillgångar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Inventarier
Anskaffningsvärde vid årets början 44 414 29 148 21 246
Tillkommande genom förvärv 1 434 2 245 38
Årets inköp 18 753 22 255 11 429
Årets avyttringar/utrangeringar –7 013 –9 357 –3 571
Valutakursdifferens –36 123 6
Summa anskaffningsvärde vid årets slut 57 552 44 414 29 148

Ackumulerade avskrivningar vid årets början –15 899 –13 422 –11 848
Tillkommande genom förvärv  – – –8
Ackumulerade avskrivningar på tillgångar som avyttrats/
utrangerats 5 694 5 920 2 742
Årets avskrivningar –10 214 –8 089 –4 297
Valutakursdifferens –1 –308 –11
Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut –20 420 –15 899 –13 422
Redovisat värde 37 132 28 515 15 726

Not 29 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 15 579 4 140 96 699
Oreglerade skador 9 106 1 888 63 963
Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar 24 685 6 028 160 662

Not 30 Övriga tillgångar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Fordringar leasingverksamhet 1 951 4 054 7 899
Fordringar factoringverksamhet 4 343 4 972 –
Fordringar hos försäkringsmäklare och ombud 157 781 140 445 229 490
Övrigt 19 743 10 375 15 055
Summa övriga tillgångar 183 818 159 846 252 444

Not 31 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda kostnader 57 914 87 876 32 869
Förutbetalda anskaffningsutgifter, 
försäkringsverksamheten 163 512 177 011 194 506
Upplupna räntor 8 205 8 659 26 374
Upplupna intäkter utlåningsverksamheten 20 171 11 301 11 087
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 249 802 284 847 264 836

Not 32 Skulder till kreditinstitut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Krediter i SEK 139 300 – –
Krediter i DKK 1 832 848 –
Krediter i NOK – 178 –
Krediter i EUR 128 – 18
Krediter i övriga valutor – – 765
Summa skulder till kreditinstitut 141 260 1 026 783
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Not 33 In- och upplåning från allmänheten
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

In- och upplåning i SEK 12 992 231 15 976 650 11 874 089
In- och upplåning i NOK 3 441 300 – –
Summa in- och upplåning från allmänheten 16 433 531 15 976 650 11 874 089

Hushåll 13 741 255 12 884 871 9 784 943
Företag 2 692 276 3 091 779 2 089 146
Summa in- och upplåning från allmänheten 16 433 531 15 976 650 11 874 089

Löptidsinformation
Merparten av inlåning från allmänheten är betalbar vid anfordran, se vidare not 3 Riskhantering.

Not 34 Övriga skulder
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Leverantörsskulder 69 883 115 903 76 791
Skulder till ombud 267 458 337 123 360 301
Preliminärskatt inlåningsräntor 31 313 71 899 95 275
Reservering kundlojalitetsprogram 53 591 48 311 39 360
Skulder avseende återförsäkring 11 323 607 79 694
Övrigt 220 439 40 730 38 826
Summa övriga skulder 654 007 614 573 690 247

Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna räntekostnader 5 686 969 –
Upplupna personalkostnader 83 855 58 962 43 330
Upplupna administrationskostnader 84 419 49 057 75 827
Förutbetalda intäkter, leasing 3 255 4 868 10 605
Övriga förutbetalda intäkter 8 267 18 853 60 079
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 185 482 132 709 189 841
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Not 36 Försäkringstekniska avsättningar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Redovisat värde vid periodens början 508 623 691 402 883 541
Försäkringar tecknade under perioden 1 161 490 967 705 947 303
Intjänade premier under perioden –1 234 917 –1 041 814 –1 130 393
Beståndsöverlåtelse  –113 861 –
Valutakurseffekt –11 408 5 191 –9 049
Redovisat värde vid periodens utgång 423 788 508 623 691 402

Avsättning för kvardröjande risker
Redovisat värde vid periodens början 0 1 222 133
Tidigare års avsättning som tagits till resultatet –1 222 –136
Årets avsättning 6 589 – 1 222
Valutakurseffekt –3 – 3
Redovisat värde vid periodens utgång 6 586 0 1 222

Oreglerade skador
Redovisade värde vid periodens början 43 230 130 402 135 814
Reglerade skador från tidigare räkenskapsår 74 918 –50 201 –119 229
Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat 
tidigare år –38 122 –4 266 –4 826
Beståndsöverlåtelse  –90 040 –
Valutakurseffekt 2 556 –1 798 –140
Årets avsättning 21 281 59 133 118 783
Redovisat värde vid periodens utgång 103 863 43 230 130 402

Utjämningsavsättning
Redovisat värde vid periodens början – – 9 947
Återföring som gjorts under perioden – – –9 947
Redovisat värde vid periodens utgång 0 0 0

Summa försäkringstekniska avsättningar vid 
periodens utgång 534 237 551 853 823 026

Not 37 Övriga avsättningar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Redovisat värde vid periodens början 8 418 680 2 318
Förvärv av verksamhet 1 889 –
Upplösning av tidigare gjord avsättning – –1 756
Avsättningar som gjorts under perioden 957 6 226 262
Valutakursdifferens –700 –377 –
Redovisat värde vid periodens utgång 8 675 8 418 824

Moderbolaget samt Resurs Bank har tecknat en kapital-
försäkring för tryggande av pensionsutfästelser. Kapital-
försäkringen och utfästelsen har nettoredovisats. Belop-
pet som redovisas i posten övriga avsättningar utgörs av 
löneskatt som ej täcks av kapitalförsäkringen, 1 380 (971) 
(680) TSEK.

Marknadsvärdet för kapitalförsäkringen uppgår till 5 690 
(4 004) (2 802) TSEK.

Resurs Bank AB:s norska filial har via fusion med Finaref 
AS förmånsbestämda pensionsplaner. Avsättningen aktu-
arieberäknas årligen för att rätt belopp ska reserveras. 
Avsättningen uppgår till 7 295 (7 448) (0)TSEK.
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Not 38  Emitterade värdepapper
Resurs Bank har genomfört en värdepapperisering av pri-
vatlån. I en transaktion i juni 2015 överläts privatlån upp-
gående 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 mil-

jarder kronor och resten av Resurs Bank. Resurs Bank och 
Resurs Consumer Loans har ställt säkerhet för de till-
gångar som ingår i värdepapperiseringen. Till följd av att 
väsentliga risker och förmåner knutna till sålda låneford-
ringar inte överförts till dotterbolaget redovisas dessa 
fordringar fortsatt i bankens balans- och resultaträkning i 
enlighet med IAS 39. 

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

Not 39  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

Not 40 Eget kapital

Aktier
Antalet aktier i moderbolaget uppgår till 200 000 000, 
med kvotvärde 0,005 SEK. Med kvotvärde avses aktieka-
pitalet dividerat med antal aktier. Utvecklingen av antal 
aktier och aktiekapitalet framgår av not 20.

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

Omräkningsreserv
I denna reserv ingår omräkningsdifferenser vid konsolide-
ring av koncernens utlandsverksamhet.

Förändring i eget kapital
För specifikation av förändringar i eget kapital under pe-
rioden se rapport över förändringar i eget kapital.

Förändring av omräkningsreserv 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Ingående omräkningsreserv 56 159 –744 199
Årets omräkningsdifferens utlandsverksamhet –132 416 56 903 –943
Utgående omräkningsreserv –76 257 56 159 –744
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Not 41 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Utlåning till kreditinstitut1) 90 000 77 021 34
Utlåning till allmänheten2) 1 780 232 – 4 089 694
Tillgångar för vilka försäkringstagarna har förmånsrätt 610 875 667 156 555 391
Pantsatta dotterbolagsaktier – – 1 496 172
Företagsinteckningar3) 500 000 500 000 –
Summa ställda säkerheter för egna skulder 2 981 107 1 244 177 6 141 291

Övriga ställda säkerheter – – –

Ansvarsförbindelser/Eventualförpliktelser
Spärrade bankmedel4) 34 025 359 349
Garantier 644 284 120
Summa ansvarsförbindelser/eventualförpliktelser 34 669 643 469

Övriga åtaganden
Beviljade ej utnyttjade krediter 23 981 937 21 063 077 20 267 632
1) Utlåning till kreditinstitut avser pantsatta medel som lämnats som säkerhet för fullgörande av åtagande till betalningsförmedlare.
2) Avser värdepapperisering, se Not 38 Emitterade värdepapper.
3) Företagsinteckningar avser säkerhet för kreditram på 500 000 (500 000) TSEK hos annat kreditinstitut.
4) Per 31 december 2015 avser 19 184 TSEK kassakravskonto hos Finlands Bank, samt 13 645 TSEK avser skattekonto hos norska DNB.

Försäkringsverksamhetens registerförda tillgång enligt 7 
Kap. 11§ försäkringsrörelselagen uppgår till 611 MSEK 
(667 MSEK) (555 MSEK). I händelse av obestånd har för-
säkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgång-
arna. Under rörelsens gång har företaget rätt att utföra 
tillgång in och ut ur registret så länge som samtliga för-
säkringsåtagande är skuldtäckta enligt försäkringsrörelse-
lagen.

Beviljade ej utnyttjade krediter avses externt beviljade 
krediter. Alla beviljade ej utnyttjade krediter är uppsäg-
ningsbara i den utsträckning detta tillåts enligt konsu-
mentkreditlagen.

Not 42 Närstående

Ägande
Resurs Holding AB, org nr: 556898-2291 ägs till 51,98% 
av Cidron Semper Limited., 42,53% av Waldakt AB och 
5,49% av RSF Invest AB. RSF Invest AB ägs till 80,39% av 
RSF Invest Holding AB som i sin tur ägs till 55% av Cidron 
Semper Limited. och 45% av Waldakt AB. RSF Invest Hol-
ding ABs innehav i RSF Invest AB är avsett att delvis säljas 
till ledande befattningshavare i koncernen, vilket har skett 
med totalt 19,61%. Cidron Semper Limited och Waldakt 
ABs indirekta ägande i Resurs Holding AB har minskat i 
motsvarande mån, vilket innebär att Cidron Semper Ltd 
och Waldakt ABs indirekta och direkta ägande uppgår 
totalt till 54,41% respektive 44,52%. Resurs Holding AB 
ägs indirekt av Nordic Capital Fund VII och Waldir AB 
genom dess respektive innehav 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 
koncernföretagen Reda Inkasso AB och Teleresurs Sve-
rige AB med dotterbolaget Flat Wallet AB såldes den 25 
september 2015. För komplett koncernstruktur se not 47.

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

Närstående – Övriga företag med bestämmande eller 
betydande inflytande
Nordic Capital Fund VII äger via Cidron Semper Limited. 
direkt och indirekt 54,41 % 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 banken har haft trans-
aktioner med är Ellos Group AB. Waldir AB äger via Wal-
dakt AB direkt och indirekt 44,52 % av Resurs Holding AB 
och har därmed ett betydande inflytande över bolaget. I 
Waldir-koncernen ingår SIBA AB och NetOnNet AB. Wal-
dir AB ägs av familjen Bengtsson, som även har ett 
bestämmande inflytande över AB Remvassen.

Transaktioner med dessa företag redovisas nedan under 
rubriken Övriga företag med bestämmande eller bety-
dande inflytande.

Samtliga poster till närstående företag är räntebärande.

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
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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 15 Personal.

Närstående
2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31 

2013-01-01– 
2013-12-31

Transaktionskostnader –526 872 –489 820 –164 804
Räntekostnader, In- och upplåning från allmänheten –5 516 –13 562 –8 378
Provisionsintäkter 41 427 45 722 13 546
Provisionskostnader –67 480 –73 379 –87 004
Allmänna administrationskostnader –44 119 –36 384 –9 304
Övriga rörelsekostnader –41

Övriga tillgångar 11 342 11 441 5 501
In- och upplåning från allmänheten –492 866 –737 234 –372 510
Övriga skulder –85 023 –98 117 –100 641

Not 43 Finansiella instrument

2015-12-31

Lånefordringar 
och kund-
fordringar

Finansiella  
tillgångar värde-
rade till verkligt 
värde via RR via  

identifiering

Finansiella  
tillgångar 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 
värderade till 

verkligt värde via 
RR via handel

Övriga  
Finansiella  

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 kund-
fordringar

Finansiella  
tillgångar värde-
rade till verkligt 
värde via RR via  

identifiering

Finansiella  
tillgångar 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 
värderade till 

verkligt värde via 
RR via handel

Övriga  
Finansiella  

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 –
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2013-12-31

Lånefordringar 
och kund-
fordringar

Finansiella  
tillgångar värde-
rade till verkligt 
värde via RR via  

identifiering

Finansiella  
tillgångar värde-
rade till verkligt 
värde via RR via 

handel
Summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

Tillgångar
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser m.m. – 810 182 – 810 182 810 182
Utlåning till kreditinstitut 2 284 180 – – 2 284 180 2 284 180
Utlåning till allmänheten 9 258 334 – – 9 258 334 9 258 334
Obligationer – 2 678 093 – 2 678 093 2 678 093
Förlagslån – 27 986 – 27 986 27 986
Derivat 10 493 10 493 10 493
Övriga tillgångar 413 106 – – 413 106 413 106
Upplupna intäkter 37 461 – – 37 461 37 461
Summa finansiella tillgångar 11 993 081 3 516 261 10 493 15 519 835 15 519 835
Materiella tillgångar – – – 15 726 –
Övriga icke finansiella tillgångar – – – 276 024 –
Summa tillgångar 11 993 081 3 516 261 10 493 15 811 585 –

Finansiella skulder 
värderade till 

verkligt värde via 
RR via handel

Övriga  
Finansiella  

skulder

Summa  
Redovisat  

värde Verkligt värde

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 783 783 783
In- och upplåning från allmänheten – 11 874 089 11 874 089 11 877 154
Derivat 4 637 – 4 637 4 637
Övriga skulder – 516 786 516 786 516 786
Upplupna kostnader – 86 432 86 432 86 432
Summa finansiella skulder 4 637 12 478 090 12 482 727 12 485 792
Avsättningar – – 824 –
Övriga icke finansiella skulder – – 1 306 213 –
Eget kapital – – 2 021 821 –
Summa skulder och eget kapital 4 637 12 478 090 15 811 585 –

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till 
verkligt värde utifrån hur klassificeringen i verkligt värde 
hierarkin har 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 observer-
bara data) (nivå 3)

I not 2 Redovisningsprinciper återfinns beskrivning om 
hur verkligt värde bestäms avseende finansiella tillgångar 
och skulder som redovisas till verkligt värde i balansräk-
ningen. 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 0 170 682 0
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

2013-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet:
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 810 182 – –
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 678 093 – –
Aktier och andelar 27 986 – –
Derivat – 10 493 –
Summa 3 516 261 10 493 0
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet:
Derivat –4 637
Summa 3 516 261 5 856 0

Finansiella instrument som värderas till verkligt värde i 
upplysningssyfte
Redovisat värde avseende in- och upplåning med rörlig 
ränta anses reflektera det verkliga värdet. Hänsyn har 
tagits till gjorda nedskrivningar som bygger på statistisk 
erfarenhet med bedömning av vad som kan beräknas 
kunna inflyta. För in- och upplåning till fast ränta beräknas 
det verkliga värdet utifrån aktuella marknadsräntor där 
inlåningens respektive upplåningens ursprungliga kredits-
pread har hållts konstant, om det finns tydliga bevis för 
att en förändring kreditvärdighet har lett till mätbar för-
ändring i koncernens kreditspread. Det verkliga värdet 
har klassificerats i nivå 2.

För efterställda skulder beräknas det verkliga värdet base-
rat 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 klassificeras som nivå 1. 

För emitterade värdepapper (ABS) beräknas verkligt 
värde baserat på skuldbeloppet som ska återbetalas. Det 
verkliga värdet har klassificerats som nivå 3.

För emitterade värdepapper (ABS) beräknas verkligt 
värde genom att anta att löptiden är tills den revolve-
rande perioden avslutas. Det verkliga värdet har klassifi-
cerats som nivå 3.

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

Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller 
lyder under nettningsavtal
Derivatavtal ingås under ISDA-avtal. I balansräkningen 
kvittas inte beloppen. Huvuddelen av derivaten per 2015-
12-31 omfattas av ISDA Credit Support Annex vilket inne-
bär att det erhålls och lämnas säkerheter i form av bank-
tillgodohavanden mellan parterna. 
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Finansiella tillgångar och skulder som kvittats eller lyder under nettningsavtal
Relaterade avtal

2015-12-31
Bruttobelopp i 

balansräkningen
Ramavtal om  

nettning
Säkerheter 

erhållna/ställda Nettobelopp
Derivat 170 682 –3 147 –139 300 28 235
Summa tillgångar 170 682 –3 147 –139 300 28 235

Derivat 3 147 –3 147 0 0
Summa skulder 3 147 –3 147 0 0

2014-12-31
Derivat 38 573 –38 573 0 0
Summa tillgångar 38 573 –38 573 0 0

Derivat 94 852 –38 573 –22 400 33 879
Summa skulder 94 852 –38 573 –22 400 33 879

2013-12-31
Derivat 10 493 2 542 0 7 951
Summa tillgångar 10 493 2 542 0 7 951

Derivat 4 638 2 542 0 2 095
Summa skulder 4 638 2 542 0 2 095

Not 44 Händelser efter balansdagen
Som framgår av not 4 har Resurs anmält en eventuell his-
torisk felaktighet till Finansinspektionen rörande de bolag 
som tidigare ingått i den rapporterade konsoliderade 
situationen. Vidare framgår av not 4 att mot bakgrund av 
rådande osäkerhet avseende Finansinspektionens besked 
har inte någon avsättning för eventuell straffavgift gjorts 
per 2015-12-31. Bolagets största ägare Cidron Semper 
Ltd har i april 2016 ställt ett åtagande att hålla Resurs ska-
deslöst för eventuell sanktionsavgift ålagd av Finansin-
spektionen överstigande 20 MSEK och som maximalt 
uppgår till 251 miljoner SEK, vilket motsvarar 10 procent 
av Resurs omsättning för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2015. Skadeslöshetsåtagandet kom-
mer att tillhandahållas genom ett ovillkorat aktieägartill-
skott till Resurs. Det maximala belopp som täcks av detta 
skadeslöshetsåtagande (231 miljoner SEK) och det maxi-
mala belopp som Bolaget ska betala (20 miljoner SEK) 
motsvarar tillsammans den högsta möjliga sanktionsavgift 
som kan åläggas av Finansinspektionen enligt tillämpligt 
regelverk. Skadeslöshetsåtagandet är villkorat av genom-
förande av erbjudande om förvärv av aktier med efterföl-
jande notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm i 
enlighet med det prospekt vari denna historiska finan-
siella information ingår.

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter årets 
utgång som påverkat de finansiella rapporterna 2015.

Not 45 Viktiga bedömningar och uppskattningar
I samband med upprättande av finansiell rapportering i 
enlighet med IFRS och god redovisningssed är det erfor-
derligt att ledningen i vissa avseenden gör aktiva upp-
skattningar, antaganden och bedömningar. Dessa baseras 
på historiska erfarenheter och aktuella faktorer, vilka anses 
vara rättvisande och rimliga. Resultatet av dessa professi-
onella uppskattningar och bedömningarna påverkar de 

redovisade beloppen för tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader i årsredovisningen. Verkliga utfall kan avvika 
från dessa uppskattningar 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 belöningar 
från säljaren vid förvärv av fordringar

 – nedskrivningar för kreditförluster

 – övriga avsättningar

 – uppskjuten skattefordran

 – försäkringstekniska avsättningar

Klassificering och värdering av finansiella instrument
Redovisningsprinciperna i not 2 definierar hur tillgångar 
och skulder ska klassificeras i de olika kategorierna. Vär-
dering av finansiella instrument till verkligt värde kan leda 
till viss osäkerhet då rådande ränte- och marknadsläge 
snabbt kan förändras och därmed påverka tillgångens 
värde.

Förvärv av fordringar
Förvärvade fordringar som består av förfallna konsument-
fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt 
effektivräntemetoden, vilket motsvaras av det förväntade 
nuvärdet av alla framtida kassaflöden. Eventuella skillna-
der mellan bedömda och faktiska kassaflöden kan få 
framtida resultatpåverkan.

Nedskrivning för kreditförluster
Värdet på osäkra lånefordringar bedöms utifrån framtida 
kassaflöden med hänsyn till kredittagarens återbetal-
ningsförmåga. Kassaflödet beräknas i en modell som 
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utgår ifrån hur tidigare kredittagares återbetalningsför-
måga varit på osäkra lånefordringar. I de fall långa tidsse-
rier saknats har en koefficient använts för att hantera 
minskningstakten.

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 reserveringsmodellen 
följs upp regelbundet. Ändringar av uppskattningar redo-
visas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period eller i den period ändringen görs 
och framtida perioder om ändringen påverkar både ak-
tuell och framtida perioder.

Övriga avsättningar
Det belopp som redovisas som avsättning är den bästa 
uppskattningen av den utgift som krävs för att reglera ett 
aktuellt åtagande per balansdagen. Till den del en upp-
skattning har gjorts som inte överensstämmer med fak-
tiskt utfall kan resultatet komma att påverkas.

Uppskjuten skattefordran
Vid beräkning av uppskjuten skattefordran görs bedöm-
ningar avseende sannolikheten för att de uppskjutna skat-
tefordringarna kommer att utnyttjas för avräkning mot 
framtida beskattningsbara vinster. Faktiskt utfall på fram-
tida beskattningsbara vinster kan avvika vad avser fram-
tida vinstnivåer eller förändrade skatteregler.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar är baserade på gjorda 
uppskattningar och antaganden om framtida skadekost-
nader vilket medför att uppskattningarna alltid är förknip-
pade med osäkerhet.

Uppskattningarna är baserade på historisk statistik om 
tidigare skadeutfall som finns tillgängliga vid upprättande 
av årsbokslutet. Den osäkerhet som är förknippad till upp-
skattningar är i allmänhet större vid uppskattningar av nya 
försäkringsbestånd. Vid uppskattningen av försäkrings-
tekniska avsättningar beaktas bl a beloppet av obetalda 
ersättningar, skadeutveckling, förändringar i lagstiftning, 
domslut samt den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Pågående ärende hos finansinspektionen
Resurs har anmält till Finansinspektionen om en eventuell 
historisk felaktighet rörande de bolag som tidigare ingått 
i den rapporterade konsoliderade situationen. Resurs 
Bank har därför ett pågående ärende hos Finansinspek-
tionen avseende om det tidigare ägarbolaget Cidron FI 
S.à r.l. historiskt borde ha ingått i den rapporterade kon-
soliderade situationen för perioderna fr.o.m. fjärde kvarta-
let 2012 (inkluderad) t.o.m. andra kvartalet 2015 (inklude-
rad). Resurs Banks verksamhet och kunder har inte påver-
kats av detta, Cidron FI S.à r.l. utgör inte längre en del av 
gruppen och Resurs Bank har själva anmält förhållandet 
till Finansinspektionen, som för närvarande utreder frå-
gan. Mot bakgrund av rådande osäkerhet avseende 
Finansinspektionens besked har inte någon avsättning för 
eventuell straffavgift gjorts per 2015-12-31.

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

Not 46 Rörelseförvärv

Förvärv av yA Bank 2015
Den 26 oktober 2015 förvärvade koncernen 100% av 
aktiekapitalet i yA Bank A/S och Meta Tech AS som är 
dotterbolag till det norska OTC-noterade yA Holding 
A/S, för en kontant köpeskilling 1 561 miljoner NOK (SEK 
ca 1 599 miljoner). 

yA Bank AS är en Oslobaserad norsk nischbank med 
fokus på konsumentfinansiering. De ca 100 000 kunderna 
erbjuds sparkonton, konsumentlån, kreditkort och försäk-
ring. Meta Tech AS är ett IT-företag som bygger och 
underhåller banksystem företrädelsevis till yA Bank, 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 
Resurs position inom konsumentfinansiering och är ytterli-
gare ett led i Resurs strategi att bli den ledande aktören 
på den nordiska marknaden.

Det verkliga värdet på identifierbara förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder uppgick på förvärvsdagen till 
MSEK:

Förvärvsanalysen är preliminär.

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
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Förvärvsanalys
Vid upprättande av förvärvsanalysen har 112 MSEK i form 
av kundrelationer identifierats, vilka avser yA Banks starka 
och långa relationer med sina kunder.

33 MSEK av kundrelationerna är relaterade till segmentet 
Personal loans och har en bedömd nyttjandeperiod på 10 
år och de resterande 79 MSEK är hänförligt till segmentet 
Payment solutions 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%.

Goodwill
Den goodwill om 1 057 MSEK som uppstår genom förvär-
vet hänför sig till koncernens förstärkning av verksamhe-
ten 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 mins-
kade kostnader genom synergieffekter. Ingen del av redo-
visad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbe-
skattning. 

Förvärvsrelaterade kostnader om 42,5 MSEK redovisas i 
posten - Allmänna administrationskostnader - i resultat-
räkningen fram till bokslutsdatum (20151231). 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.

Förvärv 2014 proformaredovisning
Proformaredovisningen i denna not avser att visa vad 
rörelseresultat och årets resultat skulle ha varit om rörelse-
förvärvet hade genomförts den 1 januari 2014, vilket krävs 
enligt IFRS 3. Informationen är i relevanta aspekter upp-
rättad utifrån samma presentationsformat som den pro-
formaredovisning som ingår i proformadelen av prospek-
tet, där dessa finansiella rapporter ingår. Detta har gjorts 
för att anpassa den finansiella informationen för investe-
rare.

Den 1 april 2014 förvärvade dotterbolaget Resurs Bank 
100% av Crédit Agricole Consumer Finance SAs nordiska 
verksamhet bestående av följande koncerner Nordic Con-
sumer 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 konsumentkrediter och betalförsäkringar vilka 
främst distribueras via distanshandelföretaget Ellos. Före-
taget är verksamt i Sverige och även i Norge och Finland 
genom sina dotterbolag Finaref AS och Finaref OY. Före-
taget grundades 1987 och har varit ett helägt dotterbo-
lag 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 verkar genom sitt helägda 
dotterbolag Dan-Aktiv A/S. Dan-Aktiv är ett konsument-
kreditföretag som specialiserat sig på säljfinansiering i 
Danmark. Företaget fokuserar på finansiering inom detalj-
handel, e-handel, fordon, energi samt hus och hem. 
F-gruppen (Fona) är den största försäljningsfinansierings-
partnern. Konsumtionslån och betalförsäkringar erbjuds 
på eftermarknaden. Vid förvärvstidpunkten hade bolaget 
53 anställda.

Det huvudsakliga syftet med förvärvet är att utveckla den 
totala marknadsnärvaron och skapa nya och större affärs-
möjligheter i Norden. Förvärvet innebär att Resurs Bank 
omedelbart får en större geografisk plattform i Danmark, 
Norge och Finland. Förvärvet är också avsett att lägga 
kraft till Resurs Banks tillväxtambitioner. Den totala köpe-
skillingen för dessa förvärv uppgick till 1 336 MSEK, som 
finansierades 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 räntein-
täkter.

Den 1 november 2014 flyttades Finarefs svenska verksam-
het till Resurs Bank AB genom en inkråmsöverlåtelse. I 
september beslutade styrelsen att integrera de förvär-
vade verksamheterna i grupperna av företag utanför Sve-
rige 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 proformaresultaträkningen 
nedan). Sedan förvärvet har Finaref och Nordic Consumer 
Finance bidragit med 498 MSEK i totala rörelseintäkter 
och 238 MSEK i rörelseresultat för perioden.

Om Finaref och Dan-Aktiv hade ingått i koncernredovis-
ningen 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 förkla-
ringar (proformaresultaträkning).

Inga proformajusteringar har gjorts för synergier eller 
integrationskostnader i proformaredovisningen.

Dessutom, den inkluderade proformaresultaträkningen 
visar inte nödvändigtvis 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 proformainformation bör 
inte anses vara en indikation på Resurs resultat eller finan-
siella ställning för någon framtida period. Därför bör 
potentiella investerare inte ge för stor uppmärksamhet till 
den finansiella proformainformationen.



F-62 

Historisk finansiell information Resurs Holding AB

Resurs
Finaref och  
Dan-Aktiv Summa

Juste- 
ringar

Proforma-
resultaträkning

MSEK

Reviderade finansiella 
rapporter i enlighet 
med IFRS för räken-

skapsår som slutar 31 
december 2014

Oreviderad finansiell 
information i enlighet 

med IFRS för perioden 
1 januari –  

31 mars 2014
Ränteintäkter 1 684 181 1 865 –91a) 1 856
Räntekostnader –335 –19 –354 101b) –345
Provisionsintäkter 269 10 279 – 279
Provisionskostnader –35 – –35 – –35
Premieintäkter, netto 989 – 989 – 989
Försäkringsersättningar, netto –409 – –409 – –409
Kommissionskostnader 
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 immateriella 
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 –01c) –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 köpeskil-
ling 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 för-
värvet av Finaref. Ökningen av verkligt värde jämfört med 
bokfört värde i redovisningen motsvarade 348 MSEK, vil-
ket 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 enhe-
terna. Förmånligare villkor och en minskning av lån resul-
terar i en positiv proforma justering av räntekostnader om 
10 MSEK. Justeringen 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 ovan-
stående är 0 kronor.
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(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.

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

Från och för året som slutade  
31 december 2014

Rörelseintäkter  2 143
Rörelseresultat 727
Nettoresultat för perioden 559
Resultat per aktie (SEK) 2,80
Kostnad intäktsrelation (%)1) 48,8%
1) Avser kostnader i förhållande till intäkter innan kreditförluster.

Förvärvsanalys
Vid upprättande av förvärvsanalysen (PPA), konstaterades 
det att det verkliga 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 motsva-
rande kreditportföljer. I den ursprungliga preliminära för-
värvsanalysen som upprättades i samband med delårs-
rapporten för perioden som avslutades den 30 juni 2014 
översteg det verkliga värdet initialt det redovisade värdet 
i de förvärvade bolagen med 305 MSEK. En justering av 
förvärvsanalysen gjordes sedan baserat på senare erhål-
len information om betalningshistoria som inte tidigare 
känt för köparen.

Goodwill
Goodwill som uppstod i Resurs Bank AB vid rörelseför-
värv, efter justering för identifierade tillgångar som inte 
redovisats till verkligt värde, uppgick till 629 MSEK vid 
förvärvstidpunkten. Se även not 27 Immateriella till-
gångar. 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 mark-
nad. Kassagenererande enheter kommer att fastställas på 
grundval av Payment Solution, Consumer loan och Insu-
rance. Som ett resultat av korsförsäljning mellan befintliga 
kunder och kunder i de förvärvade verksamheterna kom-
mer en integrering att ske vilket innebär att kassagenere-
rande enheter inte kan definieras på en lägre nivå. Till-
gångarna i respektive land består av Resurs Bank ABs 
befintliga tillgångar och förvärvade tillgångar. Gränsöver-
skridande fusioner har utförts i syfte att integrera all verk-
samhet i Resurs Bank och driva dem i dotterbolag i den 
mån de finns utomlands. Det är inte möjligt för närva-
rande att avgöra exakt hur tillgångarna är fördelade i res-
pektive land. Mot bakgrund av detta, och eftersom det 
inte finns några indikationer på nedskrivning genomför-
des ingen nedskrivningsprövning under 2014.

Redovisade belopp avseende identifierbara förvär-
vade tillgångar och skulder

Utlåning till kreditinstitut 34 717
Utlåning till allmänheten 3 312 844
Lån till allmänheten – verkligt värde 
justeringar 348 336
Övriga tillgångar 40 116
Totala tillgångar 3 736 013

Övriga skulder 3 029 640
Totala skulder 3 029 640

Netto identifierbara tillgångar och skulder 706 373

Goodwill 629 356
Köpeskilling 1 335 729

Not 47 Koncernstruktur 31 december 2015
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Till styrelsen i Resurs Holding AB (publ), org.nr. 5568982291

Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Resurs Holding AB (publ) på sidorna F-2–F-63, som omfat-
tar koncernbalansräkningarna per 31 december 2015, 31 december 2014 och 31 december 2013 och koncernre-
sultaträkningarna, kassaflödesanalyserna och redogörelserna för förändringar i eget kapital för dessa år samt ett 
sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och pre-
senteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, förändringar i eget kapital 
och kassaflöde i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU och komplet-
terande tillämplig normgivning. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern 
kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga 
felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rappor-
terna tas fram och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision i 
enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att vi föl-
jer etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finan-
siella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumente-
rade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar.

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt innebär 
att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rap-
porterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finan-
siella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna 
kontroll som är relevant för bolagets framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som 
en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten 
av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstäl-
lande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International Financial 
Reporting Standards, så som de antagits av EU, och kompletterande tillämplig normgivning av koncernens ställ-
ning per den 31 december 2015, 31 december 2014 och 31 december 2013 samt av koncernens resultat, redogö-
relse för förändringar i eget kapital och kassaflöden för dessa år.

Helsingborg den 17 april 2016

Ernst & Young AB

Niklas Paulsson

Auktoriserad Revisor

Revisorsrapport avseende historisk finansiell information
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yA Bank AS

Finansiell information per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 
2015 och 2014

Resultaträkning

Alla belopp i NOK 1 000 Noter 2015 2014
Ränteintäkter 1, 2A, 8 379 022 287 370
Räntekostnader 1, 2A 84 597 82 150
Netto ränteintäkter 294 425 205 219

Provisionsintäkter m.m. 1, 2B 73 477 25 170
Provisionskostnader m.m. 1, 2B 2 834 2 833

Netto värdeförändring och vinster/förluster på  
valuta och värdepapper 1, 15 3 885 8 410

Summa intäkter 368 954 235 966

Löner och övriga personalkostnader 1, 3, 4 ,25 45 775 33 452
Administrationskostnader 1, 6 51 239 33 350
Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar  
och immateriella tillgångar 1, 5 2 628 23 104
Övriga rörelsekostnader 1, 6, 7 25 247 19 630
Summa rörelsekostnader 124 888 109 536

Nettoförlust på utlåning och garantier 1, 8, 13 46 320 21 025

Resultat före skatt 197 745 105 406
Inkomstskatt 1, 9 53 697 28 841
Resultat för räkenskapsåret 144 048 76 565
Överföringar och disponeringar:
Överfört till övrigt eget kapital 18 144 048 40 565
Koncernbidrag 18 0 36 000
Summa disponerat 144 048 76 565

Totalresultat yA Bank AS
Alla belopp i NOK 1 000
Resultat för räkenskapsåret 144 048 76 565
Nettoförändring i verkligt värde av finansiella tillgångar  
tillgängliga för försäljning 1, 15 12 157 0
Summa övriga resultatposter som senare kan  
omklassificeras till resultatet, efter skatt* 12 157 0
Summa övriga resultatposter, efter skatt 12 157 0
TOTALRESULTAT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 156 205 76 565
* De presenterade och ackumulerade perioderna har ingen skatteeffekt på övriga resultatposter
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Balansräkning

Alla belopp i NOK 1 000 Noter 2015-12-31 2014-12-31
Tillgångar

Kassa och fordringar på centralbanken 53 120 52 673

Utlåning till och fordringar på kreditinstitut 1, 10 396 997 317 666

Netto utlåning och fordringar på kunder 1, 11, 12, 13 3 742 931 2 584 580

Aktier, andelar och andra värdepapper med rörlig avkastning 1, 15 452 684 212 694

Uppskjutna skattefordringar 1, 9 22 2 712
Immateriella tillgångar 1, 5 4 215 3 250
Anläggningstillgångar 1, 5 1 844 762
Övriga tillgångar 1 462 763
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 703 1 375
SUMMA TILLGÅNGAR 4 660 977 3 176 475

Skulder och eget kapital
Insättningar från och skulder till kunder 1 3 601 193 2 668 750
Koncernbidrag 1 0 36 000
Aktuell skatt 1, 9 50 865 28 180
Övriga skulder 1,  17 37 049 12 889
Avsättningar för pensioner 1 0 9 731
Uppskjuten skatt 1 0 0
Övriga upplupna kostnader och skulder 17 13 355 19 256
Skuldebrev 1, 14 400 000 0
Efterställt lån 1, 14 40 000 40 000
SUMMA SKULDER 4 142 461 2 814 807

Aktiekapital 18, 19 110 000 110 000

Överkurs 18, 19 170 000 170 000
Övrigt eget kapital 18, 25 238 516 81 669
SUMMA EGET KAPITAL 518 516 361 669
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 660 977 3 176 475

Poster utanför balansräkningen
Ansvarsförbindelser 20 0 0
Åtaganden 20 0 0
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Förändring i eget kapital
Tabellen nedan visar förändringen i eget kapital under 2015 och 2014.

Alla belopp i NOK 1 000 Aktiekapital Överkurs
Övrigt eget 

kapital
Summa eget 

kapital
Eget kapital per den 01.01.2014 110 000 170 000 39 377 319 377
Årets resultat 76 565 76 565
Övriga resultatposter 0 0
Optionsprogram 1 352 1 352
Lämnade koncernbidrag efter skatt –35 625 –35 625
Eget kapital per den 31.12.2014 110 000 170 000 81 669 361 669

Årets resultat 144 048 144 048
Övriga resultatposter 12 157 12 157
Optionsprogram 642 642
Eget kapital per den 31.12.2015 110 000 170 000 238 516 518 516

Övrigt eget kapital är huvudsakligen balanserade vinstmedel. Det inkluderar också disponeringar mot eget kapital 
i samband med optionsprogram på ackumulerat 6 236 TNOK (5 984 TNOK per 31.12.2014).

Övergång från NGAAP till förenklad IFRS
Företaget har inte gjort några justeringar som har påverkat eget kapital vid övergången till förenklad IFRS.
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Kassaflöden

Alla belopp i NOK 1 000 2015 2014
Kassaflödet från den löpande verksamheten
Ränteinbetalningar, provisionsinbetalningar och avgifter från kunder 452 499 312 539
Ränte- och provisionsutbetlaningar samt avgifter till kunder –87 430 –84 983
Netto ut-/inbetalningar av lån till kunder –1 203 318 –588 743
Netto in-/utbetalningar av insättningar från kunder 932 443 408 301
Ut-/inbetalningar vid köp/försäljning av värdepapper –223 950 71 522
Betald skatt –28 180 –23 743
Utbetalningar till andra leverantörer för varor och tjänster –75 836 –40 427
Utbetalningar till anställda, pensionsinbetalningar, arbetsgivaravgifter, skatter osv. –45 775 –33 452 
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten –279 548 21 014 

Kassaflöden från investeringsverksamheten
Utbetalningar vid köp av immateriella och materiella anläggningstillgångar –4 674 –5 017 
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten –4 674 –5 017 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Tecknande av obligationslån 400 000 0
Utbetalt koncernbidrag –36 000 –29 000 
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 364 000 –29 000 
Nettokassaflödet för perioden 79 778 –13 003

Nettoförändringar i kontanter och likvida medel 79 778 –13 003
Behållning av kontanter och likvida medel vid periodens början 370 339 383 342
Behållning av kontanter och likvida medel vid periodens slut 450 117 370 339

Kontanter definieras som kontanter, fordringar på centralbanken och utlåning till och fordringar på kreditinstitut 
utan fast löptid/uppsägningstid.

Det fanns 14 130 TNOK i bundna medel på DNBs skattekonto per den 31.12.2015 (1 381 TNOK per den 
31.12.2014).
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Noter

Not 1 Allmän information, underlag till upprättandet, 
väsentliga redovisningsprinciper

Allmän information
yA Bank AS är registrerat i Norge och är ett dotterbolag 
till Resurs Bank AB i Sverige. Resurs Bank AB förvärvade 
100 % av aktierna med verkan den 26 oktober 2015. Kon-
cernredovisningen för Resurs Bank AB finns tillgänglig 
hos bolaget och på www.resursbank.se. yA Bank AS har 
sitt huvudkontor i Oslo (Fridtjof Nansens vei 19, 0309 
Oslo). yA Bank AS är en internetbank som erbjuder stan-
dardiserade bankprodukter i Consumer Financesegmen-
tet. Banken finns tillgänglig via bolagets hemsida 
www.ya.no, på telefon eller via samarbetande agenter 
och partner. Bankens syfte är att erbjuda enkla och stan-
dardiserade insättnings- och utlåningsprodukter till pri-
vatmarknaden i Norge på ett enkelt och effektivt sätt. yA 
Bank AS erbjuder inga produkter som kräver personlig 
rådgivning.

Underlag till upprättandet
Bokslutet har upprättats i enlighet med den norska regn-
skapsloven och kapitel 8A om förenklad användning av 
internationella redovisningsstandarder (förenklad IFRS, 
som ändrad i november 2014) i Forskrift om årsregnskap 
m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for 
slike (Årsregnskapsforskriften). Detta är företagets första 
årsredovisning som har upprättats enligt förenklad IFRS. 
Med ”IFRS” i den här årsredovisningen avses Internatio-
nal Financial Reporting Standards, godkända av EU. 
Övergångsdatum var den 1 januari 2014.

Årsredovisningen upprättades tidigare i enlighet med Lov 
om årsregnskap m.v., Forskrift om årsregnskap m.m for 
banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, For-
skrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garan-
tier i finansinstitusjoner og Norsk God Regnskapsskikk 
(samlet: NGAAP). Övergången till förenklad IFRS har inte 
haft någon effekt på det egna kapitalet. I förhållande till 
de tidigare presenterade årsredovisningarna enligt 
NGAAP är resultat- och balansräkningarna sammanslagna 
och det har gjorts vissa omklassificeringar, främst att 
”utbetalningar/inbetalningar från köp/försäljning av vär-
depapper” i kassaflödesanalysen visas som en del av net-
tokassaflödet från den löpande verksamheten istället för 
som en del av investeringsverksamheten. Nu ingår också 
rapporter av totalresultatet och förändringar i eget kapital.

Bokslutet har upprättats baserat på historiska kostnader, 
med undantag av finansiella tillgångar (penningmark-
nads- och värdepappersfonder) värderade till verkligt 
värde via resultatet och aktier tillgängliga för försäljning 
värderade till verkligt värde via övriga resultatelement i 
totalresultatet.

Årsredovisningen presenteras i norska kronor, som också 
är bolagets funktionella valuta. Beloppen avrundas till 
närmaste tusental om inte annat anges. Som ett resultat 
av avrundningsdifferenser är det möjligt att belopp och 
procentsatser inte summerar till den totala summan.

Uppställningen följer IFRS och upplysningskraven följer 
regnskapsloven med tillägg som anges i Årsregnskapsfor-
skriften kapitel 8A om förenklad IFRS. Principerna för 
redovisning och värdering sker enligt IFRS, med de 
undantag och valmöjligheter som nämns i Årsregnskaps-

forskriftens kapitel 8A om förenklad IFRS. De valmöjlighe-
ter i förenklad IFRS som bolaget har använt för redovis-
ning och värdering är att utdelning och koncernbidrag 
bokförs i enlighet med regnskapsloven, vilket innebär att 
utdelning och koncernbidrag redovisas i det aktuella 
räkenskapsåret. De valmöjligheter som inte används från 
förenklad IFRS är inte aktuella för bolaget just nu. 

Redovisningen bygger på fortlevnadsprincipen. 

Den här årsredovisningen har godkänts av styrelsen den 
18 februari 2016 för antagande av bolagsstämman den 
18 februari 2016.

Redovisning av intäkter i resultaträkningen och i 
totalresultatet
Ränteintäkter redovisas enligt effektivräntemetoden. Det 
innebär löpande redovisning av räntor plus periodisering 
av uppläggningsavgifter och andra avgifter som ska 
betraktas som en integrerad del av den effektiva räntan. 
Den effektiva räntan bestäms genom att avtalsenliga kas-
saflöden diskonteras inom förväntad löptid. Kassaflödena 
inkluderar uppläggningsavgifter och direkta transaktions-
kostnader som inte betalas direkt av kunden. Direkta 
transaktionskostnader i form av provisioner till låneagen-
ter redovisas som en del (reduktion) av den effektiva rän-
tan över lånens genomsnittliga löptid. Genomsnittlig för-
väntad löptid är 36 månader. Redovisningen av räntor 
efter effektivräntemetoden används för balansposter som 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Ränteintäkter på 
nedskrivna fordringar beräknas som effektiv ränta på 
netto nedskrivet värde.

Ränteintäkter på finansiella instrument som presenteras 
som lån redovisas på raden för ”Nettoränteintäkter”.

Värdeändringar (inklusive ränteelementet av värdeföränd-
ringar) på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultatet (tradingportföljen) ingår i ”Nettovärdeför-
ändring och vinster/förluster på valuta och värdepapper” 
i resultaträkningen.

Provisionsintäkter från betalningsförmedling, betalnings-
försäkring och andra provisionsintäkter från banktjänster 
redovisas i takt med att tjänsterna utförs och ingår i raden 
”Provisionsintäkter m.m.”. Betalningsförsäkring gäller för-
medling av försäkring av terminsbelopp på lån, och bola-
get tjänar en provision för förmedlingen.

Poster som presenteras i uppställningen över övriga 
resultatposter i totalresultatet grupperas med utgångs-
punkt i om posterna kan omklassificeras till resultaträk-
ningen vid en framtida tidpunkt.

En vinst eller förlust på en finansiell tillgång tillgänglig för 
försäljning redovisas i övriga resultatposter i totalresulta-
tet, utom när det gäller förlust vid värdeminskning och 
valutavinster och -förluster, fram till dess att den finan-
siella tillgången tas bort. Vid den tidpunkten ska kumula-
tiva vinster eller förluster, som tidigare redovisats i övriga 
resultatposter i totalresultatet, omklassificeras från eget 
kapital till resultatet som en omklassificeringsjustering.

Redovisning av kostnader i resultaträkningen och i 
totalresultatet
Räntekostnader inkluderar ränta och liknande kostnader 
på insättningar från och skulder till kunder, på efterställt 
lån och liknande kostnader. Dessa redovisas i resultatet 
med tillämpning av effektivräntemetoden.
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Provisionskostnader är transaktionsbaserade och redovi-
sas i den period tjänsterna erhålls. Driftskostnader består 
av löner, administration och andra kostnader. Dessa redo-
visas när varor och tjänster tas emot eller konsumeras. Se 
nedan för av- och nedskrivningar, kreditförluster, skatte-
kostnader och värdeförändringar.

Finansiella instrument

Redovisning och borttagande
Finansiella tillgångar och skulder bokförs på affärsdagen, 
det vill säga tidpunkten när koncernen blir en part i instru-
mentens avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att ta emot och 
behålla kassaflödena från de finansiella tillgångarna har 
upphört. Finansiella skulder tas bort när de avtalsmässiga 
villkoren har uppfyllts, annullerats eller upphört.

Klassificering och presentation
Vid den initiala redovisningen klassificeras finansiella till-
gångar i en av följande kategorier beroende på typ av 
instrument och syftet med investeringen:

• Finansiella tillgångar som innehas för handeländamål 
redovisade till verkligt värde med värdeändringar via 
resultatet (tradingportfölj)

• Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning

• Lån och fordringar, bokförda till upplupet anskaffnings-
värde

Vid den initiala redovisningen klassificeras finansiella skul-
der som övriga finansiella skulder som bokförs till upplu-
pet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar i tradingportföljen och finansiella 
tillgångar tillgängliga för försäljning
Finansiella tillgångar i tradingportföljen och finansiella till-
gångar tillgängliga för försäljning redovisas på dag ett till 
verkligt värde. Verkligt värde kommer att vara transak-
tionspriset, om inte ett annat värde kan motiveras baserat 
på observerbara marknadstransaktioner. Se avsnittet 
nedan om fastställandet av verkligt värde vid efterföl-
jande värdering.

För de presenterade perioderna innehåller tradingport-
följen penning- och värdepappersfonder, och finansiella 
tillgångar tillgängliga för försäljning avser aktieplace-
ringar, se not 15.

Lån och fordringar redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde
Lån och fordringar som värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde redovisas till transaktionspriset med tillägg av 
direkta transaktionsutgifter. Redovisning och efterföljande 
mätning följer effektivräntemetoden, se avsnittet ”Redo-
visning i resultaträkningen och i totalresultat” ovan. Vid 
efterföljande mätning fastställs upplupet anskaffnings-
värde till nuvärdet av kontraktsmässiga kassaflöden inom 
den förväntade löptiden diskonterat med den effektiva 
räntan.

Värdeförändringar, som kan kopplas till identifierade 
objektiva indikationer på värdeminskningar på balansda-
gen för lån som redovisas till upplupet anskaffningsvärde, 
ingår i ”Nettokreditförluster och garantier” i resultaträk-
ningen.

Övriga finansiella skulder som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde redovisas till transaktionspriset med tillägg av 
direkta transaktionsutgifter. Räntekostnader på dessa 
instrument ingår i ”Nettoränteintäkter” baserat på effek-
tivräntemetoden. Kategorin omfattar insättningar från 
och skulder till kunder, värdepapper och efterställt låne-
kapital.

Fastställande av verkligt värde
Verkligt värde är det pris som skulle ha uppnåtts vid för-
säljning av en tillgång eller betalats för att överföra en 
skuld i en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer vid 
värderingstidpunkten.

Finansiella tillgångar och skulder på aktiva marknader vär-
deras till det pris som ligger inom köpkurs-säljkurs-margi-
nalen, och som är mest representativa för det verkliga vär-
det vid tidpunkten för värderingen.

Där marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv 
fastställs verkligt värde med hjälp av värderingstekniker.

yA Bank AS har finansiella tillgångar i tradingportföljen 
och finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning som 
värderas till verkligt värde. För tradingportföljen används 
officiella växelkurser på balansdagen. Finansiella till-
gångar som var tillgängliga för försäljning den 31 decem-
ber 2015 är i huvudsak en aktie som värderas till förväntad 
betalning i en pågående transaktion.

Bolaget ska också i enlighet med IFRS 7 upplysa om det 
verkliga värdet av finansiella tillgångar och skulder, utom 
om det bokförda värdet är en rimlig uppskattning av det 
verkliga värdet.

Det bokförda värdet på finansiella tillgångar och skulder 
som redovisas till upplupet anskaffningsvärde anses vara 
en rimlig approximation av det verkliga värdet. Taxerings-
värdet per den 31 december 2015 enligt Verdepapirfore-
takenes forbund var för det efterställda obligationslånet 
på 101,09 och för det öppna osäkrade obligationslånet 
på 99,25.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle bedömer koncernen om det finns 
objektiva indikationer för värdeminskningar. En finansiell 
tillgång eller grupp av finansiella tillgångar skrivs ned om 
det finns objektiva indikationer för värdeminskningar. 
Objektiva indikationer på värdeminskningar omfattar föl-
jande:

• Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären

• Uteblivna betalningar eller andra allvarliga avtalsbrott

• Tillfällen där det bedöms sannolikt att gäldenären kom-
mer att inleda förhandling om ackord

• Omförhandling av lånevillkoren för att underlätta lånta-
garens situation

• Andra särskilda omständigheter som har inträffat

Individuella nedskrivningar och kreditförluster
Om det finns objektiva belägg för värdeminskningar, 
beräknas nedskrivning av lån som skillnaden mellan bok-
fört värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflö-
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den neddiskonterat med lånets ursprungliga effektiva 
ränta.

Individuella nedskrivningar på lån minskar fordringarnas 
bokförda värde.

Oreglerade eller osäkra fordringar följs upp med kontinu-
erliga bedömningar. Företaget använder följande defini-
tioner:

• Fallerade lån: Lån eller kontokrediter där en låntagare 
inte har betalat avbetalningar eller ramkrediter inom 
75 dagar efter förfallodagen på sina lån anses falle-
rade.

• Osäkra lån: yA Bank klassificerar lån som är förfallna 
sedan mer än 30 dagar som osäkra.

• Konstaterade förluster: Vid konkurs, stadfäst ackord, 
misslyckad utmätning eller vid dom med laga kraft 
redovisar koncernen fordringar som påverkas av 
sådana förhållanden som konstaterade förluster. Detta 
gäller också tillfällen när företaget på något annat sätt 
har ställt in indrivande eller avstått från en del av eller 
hela fordringen.

Gruppvisa nedskrivningar på lån
Lån som inte är individuellt nedskrivna bedöms för värde-
minskningar i grupp baserat på erfarenheter av förluster 
för kreditkort respektive konsumentkrediter.

Gruppvisa nedskrivningar minskar det bokförda värdet av 
fordringarna. Gruppvisa nedskrivningar neddiskonteras 
på samma sätt som individuella nedskrivningar. Neddis-
konteringsfaktorn baseras på den genomsnittliga räntan 
för gruppbedömda fordringar.

I resultaträkningen består posten ”Nettokreditförluster 
och garantier” av konstaterade förluster och förändringar 
i individuella och gruppvisa nedskrivningar på lån. 

Immateriella tillgångar och anläggningstillgångar 
Företaget har bokfört låga värden på immateriella till-
gångar och anläggningstillgångar. Företaget har tidigare 
år utvecklat en egen programvara för delar av bankverk-
samheten. Den skrevs ned i 2014.

Avskrivningar och nedskrivningar ingår i raden ”Avskriv-
ningar och nedskrivningar anläggningstillgångar och im-
materiella tillgångar” i resultaträkningen.

Pensionskostnader och -förpliktelser
Företaget lyder under den norska lagen om obligatorisk 
tjänstepension och har en premiebaserad ordning som 
uppfyller kraven. Företaget har inga ytterligare betal-
ningsåtaganden efter att premierna är inbetalade. Bidrag 
till premiebaserade pensionsordningar kostnadsförs 
löpande. Företaget hade en pensionsskuld i samband 
med ett förtidspensionsavtal med en tidigare vd, som 
gjordes upp 2015.

Inkomstskatt
Årets skattekostnad inkluderar aktuell skatt för året, even-
tuell aktuell skatt för tidigare år och förändringar i upp-
skjuten skatt på temporära skillnader. Temporära skillna-
der är skillnader mellan det redovisade värdet av en till-
gång eller skuld och tillgången eller skuldens skattemäs-
siga värde.

Optioner för anställda
yA Holding ASA har utfärdat optioner på aktier i yA Hol-
ding ASA för chefer och anställda i yA Bank AS. Options-
programmet definierades som en aktiebaserad betal-
ningstransaktion och värderades till verkligt värde på 
utställningsdagarna och kostnadsfördes linjärt över optio-
nernas intjänandeperioder. Arbetsgivaravgifter på optio-
nerna kostnadsfördes i resultaträkningen över intjänande-
perioden och redovisades som skuld i balansen. Se not 3.

Operationella hyresavtal
Hyresbetalningar under operationella hyresavtal kost-
nadsförs i resultaträkningen linjärt över hyresperioden.

Valuta
Företaget har norska kronor som funktionell valuta. Trans-
aktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan med transaktionskursen. Valutavinster och -förlus-
ter som uppstår vid betalning av sådana transaktioner och 
som vid omräkning av monetära poster i utländsk valuta 
till kursen på balansdagen redovisas som en del av ”Net-
tovärdeförändring och vinster/förluster på valuta och vär-
depapper” i resultaträkningen.

Utdelning och koncernbidrag
Föreslagen utdelning och koncernbidrag redovisas i 
enlighet med regnskapsloven, vilket innebär att utdelning 
och koncernbidrag redovisas det aktuella räkenskapsåret.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Kon-
tanter och likvida medel omfattar kontanter, insättningar 
och andra kortfristiga likvida placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten definieras 
som löpande netto in- och utbetalningar från bankverk-
samheten, samt utbetalningar som genererats från, och 
kostnader knutna till, företagets ordinarie operationella 
verksamhet. Det inkluderar också kassaflöden från värde-
papperstransaktioner som är handel.

I investeringsaktiviteter ingår kassaflöden relaterade till 
investeringar i anläggningstillgångar och immateriella till-
gångar och aktier tillgängliga för försäljning.

Finansieringsverksamhet omfattar kassaflöden från teck-
nande och återbetalning av efterställda lån och värdepap-
persskulder samt eget kapital.

Segment
yA Bank AS huvudverksamhet är att tillhandahålla finan-
siella tjänster till privatpersoner i Norge. Det har inte utar-
betats någon separat not om segmenten eftersom bara 
ett segment ingår i rapporteringen till ledningen och IFRS 
8 om rörelsesegment inte gäller för företaget.

Antagna standarder och tolkningar som ännu inte har 
trätt i kraft
En rad nya eller ändrade standarder och tolkningar hade 
ännu inte trätt i kraft den 31 december 2015 och har inte 
tillämpats i upprättandet av årsredovisningen. Förväntade 
effekter på årsredovisningen av användningen av nya 
eller ändrade standarder och tolkningar som inte beskrivs 
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nedan, förväntas inte ha någon betydande påverkan på 
yA Bank AS finansiella rapporter.

IFRS 9 Finansiella instrument
I juli 2014 publicerade IASB den nya standarden för finan-
siella instrument, som kommer att ersätta IAS 39. Den nya 
standarden introducerar en affärsorienterad modell för 
klassificering av finansiella tillgångar, en förväntad förlust-
modell för nedskrivningar och en ny generell modell för 
säkringsredovisning. IASB arbetar fortfarande på nya krav 
på makrosäkring. IFRS 9 träder i kraft 1 januari 2018 men 
det är tillåtet att använda den tidigare. Standarden är 
ännu inte godkänd av EU. yA Bank AS har för närvarande 
inte bedömt om företaget kommer att utnyttja möjlighe-
ten till tidigare användning.

Metoden för mätning av nedskrivningar för förväntade 
förluster för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde i resultaträkningen beror på om kredit-
risken har ökat kraftigt sedan den initiala redovisningen. 
Om kreditrisken inte har ökat markant ska den nedskriv-
ning som ska redovisas vara lika med 12 månaders förvän-
tade förluster. Om kreditrisken har ökat markant ska den 
nedskrivning som ska redovisas vara lika med förväntade 
förluster för hela livstiden.

Preliminärt förväntas införandet av IFRS 9 medföra en 
ökning av nedskrivningar till följd av övergången från en 
inträffad förlustmodell till en förväntad förlustmodell. Det 
är för tidigt att ge en uppskattning av den förväntade 
effekten på företagets resultaträkning.

IFRS 15 intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 publicerades av IASB i maj 2014 och etablerar en 
ny femstegsmodell som kommer att gälla för intäkter som 
härrör från avtal med kunder. Efter IFRS 15 redovisas 
intäkter till det belopp som motsvarar den ersättning som 
ett företag förväntas ha rätt till i utbyte för överföring av 
varor eller tjänster till en kund. De nya principerna i IFRS 
15 har en mer strukturerad metod för värdering och redo-
visning av intäkter. Den nya intäktsstandarden gäller för 
alla företag och kommer att ersätta alla gällande intäkts-
redovisningsregler efter IFRS. Dock ska avtal med kunder 
som redovisas enligt reglerna i IFRS 9 följa reglerna i IFRS 
9 eftersom de uttryckligen undantas från tillämpningsom-
rådet för IFRS 15. IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår 
som börjar 1 januari 2018 eller senare. Standarden är 
ännu inte godkänd av EU. yA Bank AS har för närvarande 
inte bedömt om företaget kommer att utnyttja möjlighe-
ten till tidigare användning.

Det är ännu för tidigt för företaget att ge en uppskattning 
av den förväntade effekten på företagets resultaträkning.

IFRS 16 Leasing
I januari 2016 publicerade IASB den nya standarden för 
leasing, som kommer att ersätta IAS 17 och IFRIC 4.

Enligt den nya standarden ska leasaren redovisa rätt att 
använda tillgångar och skulder för samtliga leasingavtal, 
med undantag för vissa avtal med hyrtid under ett år eller 
där de underliggande tillgångarna har ett lågt värde. I 
resultaträkningen ska av- och nedskrivningar samt ränte-
kostnader kostnadsföras. Standarden ändrar också till viss 
del definitionen av när ett avtal innehåller ett leasingavtal. 
Reglerna för uthyraren är i stort sett oförändrade.

IFRS 16 träder i kraft 1 januari 2019 men det är tillåtet 
med tidigare användning förutsatt att IFRS 15 införs 
senast samtidigt. Standarden är ännu inte godkänd av 
EU. yA Bank AS har för närvarande inte bedömt om före-
taget kommer att utnyttja möjligheten till tidigare 
användning.

Företaget har inte bedömt effekten av IFRS 16. Men efter-
som företaget hyr kontorslokaler kan det förväntas att till-
gångar och skulder hänförliga till detta redovisas, och att 
det även blir en annan profil för kostnadsföring och klassi-
ficering i resultaträkningen.

Viktiga bedömningar och antaganden 
Vid upprättandet av årsredovisningen gör ledningen 
bedömningar och antaganden som påverkar tillämp-
ningen av redovisningsprinciperna som t.ex. bokförda 
belopp för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Bedömningar och antaganden utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklu-
sive förväntningar på framtida händelser som anses vara 
sannolika på balansdagen.

Nedskrivningar på lån
Om objektiva belägg för nedskrivning identifieras, bok-
förs nedskrivning på lån individuellt eller gruppvis. Ned-
skrivning av lån beräknas som skillnaden mellan det bok-
förda värdet av lånet och nuvärdet av uppskattade fram-
tida kassaflöden neddiskonterat med lånets effektiva 
ränta.

Bedömningar av framtida kassaflöden baseras på erfaren-
het och antaganden om framtida utveckling för de ak-
tuella fordringarna baserat på förhållandena på balansda-
gen. Bedömningarna är resultatet av en process som 
involverar data från inkassoföretag och ledningens bästa 
bedömning. Vid värdering av nedskrivning av lån kommer 
det att finnas osäkerhet rörande flera element, både vid 
fastställandet av objektiva belägg för nedskrivning, 
bedömningen av belopp och tidpunkten för framtida kas-
saflöden.

Upplupet anskaffningsvärde för lån till kunder 
Effektivräntemetoden används vid redovisning av räntein-
täkter på bankens kreditkort och låneportfölj. Effektiv 
ränta beräknas bland annat baserat på den förväntade 
löptiden för fordringarna. Detta påverkar periodiseringen 
av mottagna uppläggningsavgifter och betalade agent-
provisioner som en del av den effektiva räntan och där-
med upplupet anskaffningsvärde i balansräkningen. För 
de perioder som presenteras beräknas den genomsnitt-
liga löptiden vara 36 månader.

Riskfaktorer

Kreditrisk
Banken är exponerad för kreditrisker i samband med utlå-
ning till privatpersoner och förlustrisker. Hanteringen av 
kreditrisker regleras i yA Bank av ”Styrelsens riktlinjer för 
kreditgivning i yA Bank (kreditpolicy)”, som ger allmänna 
riktlinjer för bankens utlåning och därmed hantering av 
kreditrisker. Riktlinjerna skapar underlaget till operativa 
strategier och processer.

Kreditrisken är bankens största risk. Banken använder ett 
egentutvecklat scorekort som tillsammans med policyreg-
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lerna poängsätter kunden utifrån sannolikheten för för-
lust. Det utgör också grunden för att prisa risken med en 
differentierad räntesättning. I linje med styrelsens riktlinjer 
för kreditgivning i yA Bank har ett befogenhetssystem 
utarbetats som styr bankens kreditrisk genom att ta hän-
syn till individuella skillnader i befogenhet baserat på 
erfarenhet och som används för att styra kreditgivningen i 
allmänhet. Detta befogenhetssystem styr den operativa 
risken och indirekt den kreditrelaterade risken. Som en 
del av uppföljningen och förvaltningen av bankens kredi-
trisk ingår också en strukturerad uppföljning av bankens 
fallerade åtaganden. Riskexponeringen har ökat under 
2015 på grund av stark tillväxt i utlåningen.

Marknadsrisk
Banken är utsatt för marknadsrisker relaterade till föränd-
ringar på obligationernas marknadsvärde. Banken har 
placerat överskottslikviditet i penningmarknadsfonder 
med låg risk. Banken sprider risken genom att investera i 
flera obligationsfonder och inte direkt i värdepapper. 
Fonderna klassificeras som lågrisk enligt styrelsens riktlin-
jer för likviditetsstyrning. Marknadsrisken är en betydande 
risk med tanke på de stora belopp som banken har inves-
terat i penningmarknadsfonder. Förändringar i värdet på 
fonderna kommer att ha stor inverkan på bankens resultat 
och försvaga bankens kapitaltäckning. 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisken innebär risken för att banken inte kan 
uppfylla sina förpliktelser på förfallotidpunkt, samt risken 
för att företaget inte kan uppfylla sina likviditetsförpliktel-
ser utan att kostnaden för detta ökar dramatiskt. Risken är 
främst relaterad till volatilitet i bankens insättningsbehåll-
ning och tillhörande insättningsränta. Om väldigt många 
kunder tar ut sina insättningar samtidigt får banken pro-
blem att upprätthålla sin verksamhet. Risken för bety-
dande likviditetsflykt bedöms emellertid som mycket låg. 
Erfarenheter från finanskrisen tyder på att även allvarliga 
ekonomiska problem i den finansiella sektorn inte räcker 
för att utlösa insättningsflykt. Banken har valt att ha en 
räntemodell som gynnar insättningar under 2 000 000 kr 
med en ”motsatt” räntetabell där räntan faller kraftigt för 
insättningar över 2 000 000 kr. Det gör att banken är min-
dre känslig för stora och plötsliga svängningar i insätt-
ningarna. Eftersom garantin från Bankernas garantifond 
är begränsad till 2 000 000 kr bidrar modellen också till 
att insättningarna i väldigt stor utsträckning är säkrade av 
garantifonden vid en eventuell bankkris.

Om bankens likviditet hamnar utanför de gränser som 
faststälts av styrelsen ska administrationen vidta omedel-
bara åtgärder för att öka inlåningen. I praktiken innebär 
detta att höja räntan på insättningar och att marknadsföra 
bankernas inlåningsvillkor.

Ränterisk
Banken är exponerad för ränterisk när marknadsräntorna 
ändras. I de flesta fall anpassar sig yA Bank till de föränd-
ringar som konkurrenterna gör på sina produkter. Utlå-
ningsräntan på konsumtionslån och kreditkort är emeller-
tid mycket stabilare än marknadsräntan på andra lånepro-
dukter. Om banken vill ändra in- eller utlåningsräntan till 
kundens nackdel måste detta göras med 2 månaders var-
sel. När räntan ändras till kundens fördel kan den ändras 
omedelbart. yA Bank har inte förutspått någon ökad 

marknadsränta, men däremot en svagt fallande utlånings-
ränta.

Operativ risk
De viktigaste operativa riskerna för banken är riskerna 
med IKT (informations- och kommunikationsteknologi), 
bedrägeri och oegentligheter, personalrisker och omdö-
mesrisker. De operativa riskerna står för 15–20 % av bola-
gets kapitalutnyttjande och är således en betydande risk. 
yA Bank minskar den operativa risken genom goda kon-
trollrutiner, krishantering, beredskapsplaner osv. Banken 
har ett internt kontrollsystem för att fånga upp och identi-
fiera de operativa riskerna på ett tidigt stadium.

Not 2A. Specifikation av netto ränteintäkter
2015 2014

Ränteintäkter och liknande 
intäkter
Räntor och intäkter på lån och 
fordringar på kreditinstitut och 
liknande 4 645 8 645
Räntor och övriga intäkter på lån 
och fordringar på kunder och 
liknande 374 376 278 724
Räntor och liknande intäkter från 
certifikat, obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 0 0
Summa ränteintäkter 379 022 287 370 
 
Räntekostnader och liknande 
kostnader
Räntor och liknande kostnader på 
insättningar från och skulder till 
kunder 73 717 77 832
Räntor och liknande kostnader på 
efterställt lånekapital 8 302 2 206
Övriga räntekostnader och 
liknande kostnader 2 577 2 112
Summa räntekostnader 84 597 82 150
Netto ränteintäkter 294 425 205 219 

Not 2B. Specifikation av netto provisionsintäkter och 
intäkter från banktjänster

2015 2014
Intäkter
Provisionsintäkter från 
betalningsförmedling 6 159 5 670
Provisionsintäkter från 
betalningsförsäkring 45 223 4 082
Övriga provisionsintäkter från 
banktjänster 22 096 15 418
Summa 73 477 25 170

Kostnader
Provisionskostnader från 
betalningsförmedling 2 322 2 391
Övriga provisionskostnader från 
banktjänster 512 442
Summa 2 834 2 833
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Not 3. Löner, lån/ställda säkerheter och förmåner till 
ledningen m.m.
Löner och övriga personal-
kostnader 2015 2014 
Löner 33 597 27 011
Pensionskostnader 1 752 1 081
Sociala avgifter 8 497 4 174
Övriga förmåner 1 930 1 186 
Summa 45 775 33 452 

yA Bank hade 38 heltidstjänster fördelade på 50 anställda 
2015. yA Bank hade vid utgången av 2014 33 anställda, 
fördelade på 33 heltidstjänster.

Bolån till anställda beviljas på egna villkor. Räntan på de 
anställdas lån motsvarar Finansdepartementets norm-
ränta.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen är bonus. Bonus fastställs utifrån 
förhandsdefinierade nyckeltal och kan utgöra högst 4,5 
månadslöner för medlemmar i bankens ledningsgrupp 
och upp till 3 månadslöner för bankens övriga anställda.

Det finns inga andra avtal om rörlig ersättning.

Styrelsen för yA Bank har antagit riktlinjer för ersättning till 
banken i enlighet med bestämmelserna om ersättnings-
system för finansinstitut. De anställda som ingår i led-
ningsgruppen får sin bonus utbetald i enlighet med 
bestämmelserna i § 4 i förordningen. Det innebär att hälf-
ten av bonusen ges i form av villkorat kapital som avspeg-
lar bankens värdeutveckling, och betalas ut jämnt fördelat 
över tre år. Styrelsen använder avkastningen på eget kapi-
tal för att återspegla bankens värdeutveckling.

Optionsprogram
yA Bank AS såldes av yA Holding ASA till Resurs Bank AB 
den 26 oktober 2015. yA Holding ASA erbjöd ett options-
program till de anställda i yA Bank AS motsvarande 1,2 
miljoner optioner. Den 31.12.2014 fanns det 1 079 153 
utställda optioner till ett  genomsnittligt lösenpris på 
13,50 per aktie, varav 980 232 kunde lösas in. 395 846 
optioner löstes in i mars 2015. Resterande optioner 
annullerades genom att Resurs Bank AB åtog sig att lösa 
in optionerna som en del av transaktionsavtalet.

Skulden reglerades genom att ett vederlag på 28 168 
TNOK betalades till de anställda i yA Bank.

Optionsprogrammet definierades som en aktiebaserad 
betalningstransaktion som regleras i eget kapital. 2015 
kostnadsfördes 642 TNOK och 2014 1 352 TNOK, med 
motpost ökning av eget kapital. Ersättningen från Resurs 
Bank AB översteg inte optionernas verkliga värde vid tid-
punkten för annulleringen. yA Bank AS hade redan kost-
nadsfört hela det beräknade verkliga värdet och det blev 
ingen ytterligare redovisning i samband med annulle-
ringen. Det tillkommer arbetsgivaravgifter som är kost-
nadsförda och betalade av yA Bank AS.

Förmåner till ledningen
Vd för yA Bank är styrelseordförande i Meta Tech Inc (ett 
dotterbolag till yA Holding ASA tills det såldes till Resurs 
Bank AB den 26 oktober 2015) och har 2014 och 2015 
inte erhållit ersättning för ordförandeskapet.

Bankledningen och vd har samma pensionsplan som 
övriga anställda, som beskrivs i noten om pensioner. 
Företaget hade en pensionsskuld i samband med ett för-
tidspensionsavtal med en tidigare vd, som gjordes upp 
2015.

2015 Löner
Rörlig  

ersättning
Övrig  

ersättning* Pension
Summa 

ersättningar

Lån  
och ställda 
säkerheter

Ledningen
Vd – Robert Berg (t.o.m. 
11.12.2015) 1 759 202 4 237 69 6 267 2 675
Vd – Rune Strande (fr.o.m. 
11.12.2015 tidigare vice vd) 1 066 292 578 72 2 007
IT-chef – Per-Jørgen Dam-Nielsen 968 102 1 242 63 2 375
Ekonomichef – Gard Haugen 1 150 174 993 69 2 385 6 078
Marknadschef – Jørgen Rui 857 61  1 137 56 2 110
Personalchef – Eivind Sverdrup 997 243 3 086 62 4 388
Summa 6 796 1 073 11 273 389 19 532 8 754
* Inkluderar optionsvinst och/eller kontanta vederlag kopplade till annullering av optionsavtal.

2015 Ersättning
Summa  

ersättningar 
Ersättning till styrande organ
Styrelse 884 884
Kontrollkommitté 185 185
Representantskap 311 311
Valberedning bolagsstämman 15 15
Summa 1 395 1 395 

Det finns inga åtaganden om särskilda vederlag vid 
avgång, uppsägning eller byte av tjänst för ledande 
befattningshavare eller medlemmar i de styrande orga-
nen.

Den totala utlåningen till anställda uppgick per den 
31.12.15 till 25 682 TNOK fördelat på 25 510 TNOK i lån 
med pant och 172 TNOK i lån utan säkerhet.
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2014 Löner
Rörlig  

ersättning
Övrig  

ersättning Pension
Summa 

ersättningar
Lån och 

säker heter
Ledningen
Vd – Robert Berg (from 1 mars) 1 143 92 44 1 279
Vd – Svein Lindbak (tom 31 mars) 400 864 5 22 1 291
Bankdirektör/vice vd – Rune 
Strande 1 109 489 11 55 1 664 3 000
IT-chef – Per-Jørgen Dam-Nielsen 
(from 5 maj) 569 7 33 608
Ekonomichef – Gard Haugen  
(from 1 april) 734 7 35 775
Marknadschef – Jørgen Rui  
(from 23 juni) 378 4 20 401
Juridisk chef/advokat – Eivind 
 Sverdrup 952 300 10 48 1 310 2 979
Summa 5 283 1 653 135 258 7 329 5 979

2014 Ersättning
Summa  

ersättningar 
Arvoden till styrande organ
Styrelse 726 726
Kontrollkommitté 185 185
Representanter 249 249
Ordinarie bolagsstämma 30 30
Summa 1 190 1 190

Not 4. Pensioner
yA Bank har ett premiebestämt pensionsavtal för samtliga 
anställda i DNB Livsforsikring ASA. Pensionsavtalet har 
investeringsval och omfattar även pension på grund av 
arbetsoförmåga och avgiftsbefrielse vid arbetsoförmåga. 
Risktäckningen i pensionsavtalet säkrar de anställda och 
deras efterlämnade vid arbetsoförmåga och död.

Företaget betalar en årlig fast premie för medlemmar i 
pensionsordningen. Den fasta premien utgör 5 % av 
lönen mellan 1 och 6 basbelopp och 8 % av lönen mellan 
6 och 12 basbelopp. Premien placeras på de anställdas 
pensionskonto. De anställda förvaltar själva sina medel. 
Vid pensionsåldern betalas det ackumulerade kapitalet ut 
som pension.

Pensionsåldern är 67 år och utbetalningstiden är minst 10 
år. Anställda som har minst 20 % anställning och som har 
fyllt 20 år ingår i ordningen. Företaget är pålagt att ha en 
obligatorisk tjänstepension enligt lag, och denna ordning 
uppfyller lagkraven.

Not 5. Anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar: 2015 2014
Anskaffningsvärde 01.01 71 547 66 740
+ Tillgång 3 037 4 807
– Försäljning –15 500 0
Anskaffningsvärde per den 31.12 59 084 71 547
Ack. av- och nedskrivning per 
den 01.01 –68 297 –45 578
– Försäljning 15 500 0
Årets av- och nedskrivningar i 
resultaträkningen –2 072 –22 719
Ack. av- och nedskrivning per 
den 31.12 –54 869 –68 297
Bokfört värde per den 31.12 4 215 3 250
Vinst eller förlust vid försäljning 0 0

Anläggningstillgångar: 2015 2014
Anskaffningsvärde 01.01 6 782 6 572
+ Tillgång 1 637 210
– Försäljning 0 0
Anskaffningsvärde per den 31.12 8 419 6 782
Ack. av- och nedskrivning per 
den 01.01 –6 020 –5 635
Årets av- och nedskrivningar i 
resultaträkningen –556 –385
Ack. av- och nedskrivning per 
den 31.12 –6 576 –6 020
Bokfört värde per den 31.12 1 844 762
Vinst eller förlust vid försäljning 0 0

Banken använder följande avskrivningssatser:
Egenutvecklat software och bank-
infrastrukturprogram 33,33%
Fasta inventarier/inredning 20,00%
Övrig inköpt EDB-utrustning och -inredning 33,33%

Företaget har tidigare år utvecklat en egen programvara 
för delar av bankverksamheten. Denna skrevs ned under 
2014 med 15 900 TNOK.
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Not 6. Övriga rörelse- och administrationskostnader 
2015 2014

Hyra och kostnader för hyrda 
lokaler 2 213 2 126
Medlemsavgifter bankorg. 933 1040
Kredit upplysningar och 
inkassorelat erade kostnader 5 861 3 971
Kortproduktionskostnader 3 240 2 311
Övriga diverse kostnader 13 000 10 182
Summa övriga rörelsekostnader 25 247 19 630

2015 2014
Ersättning externa tjänster 2 958 2 905
IT-drift 23 624 16 906
Försäljning och marknadsföring 18 054 8 080
Övriga administrationskostnader 6 603 5 459
Summa administrations-
kostnader 51 239 33 350

Revisor:
Banken kostnadsförde 1 595 TNOK till revisorn KPMG 
2015, inklusive moms fördelat på 480 TNOK för lagstad-
gad revision och 1 114 TNOK för attesteringar och andra 
tjänster.

2014 var beloppet 721 TNOK inklusive moms fördelat på 
567 TNOK för lagstadgad revision och 154 TNOK för 
attesteringar och andra tjänster.

Större enskilda transaktioner
Det förekom inga större transaktioner 2015 eller 2014.

Not 7. Hyresavtal och övriga inköpsåtaganden
yA Bank har inga leasingavtal avseende anläggningstill-
gångar, och all datorutrustning köps. Banken har omfat-
tande hyresavtal rörande bankens lokaler:

 Årshyra
Hyresavtalets 

utgång
Fridtjof Nansens vei 19,  
0309 Oslo 1 925 30–09–16
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller 288 30–04–16

För lokalen i Trondheim har banken ett pågående avtal 
med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Hyresavta-
let har sagts upp i samband med flytt av bankens kund-
center till Oslo. Hyresavtalet i Oslo kommer inte att för-
längas på grund av den planerade flytten av bankens 
huvudkontor till en annan plats i Oslo.

Banken har några inköpsåtaganden knutna till leveran-
törsavtal som inte redovisas som skulder i balansräk-
ningen. De största är IT-relaterade och de beloppen 
utgjorde sammanlagt 38 682 TNOK per den 31.12.2015 
och 37 194 TNOK per den 31.12.2014. Beloppen utgör 
minimiinköpsåtaganden om avtalen hade sagts upp per 
den 31.12 de respektive åren. Uppsägningstiden är i 
huvudsak två till tre år.

Not 8. Förluster på utlåning och garantier i resultaträkningen
Utlåning Garantier

2015 2014 2015 2014
Kostnadsförda konstaterade förluster 33 939 39 168
Nya individuella nedskrivningar 20 192 33 294
Summa nya individuella nedskrivningar 54 131 72 462 0 0
Återföring av individuella nedskrivningar 19 776 20 346
Summa individuella nedskrivningar 34 356 52 117 0 0
Återföring av tidigare konstaterade förluster 14 831 9 696
Förändringar i gruppvisa nedskrivningar på utlåning 1 500 3 900
Summa förluster på utlåning, garantier 21 025 46 320 0 0

2015 2014
Redovisade räntor från fallerade 
åtaganden 17 722 16 169
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Not 9. Skatt 
Aktuell skatt 2015 2014
Resultat före skattekostnad 197 745 105 406
Permanenta skillnader:
- Inte avdragsgilla kostnader 603 1 412
- Inte skattepliktiga intäkter 0 0
Lämnade koncernbidrag 0 0
Övriga skillnader 0 0
Ändring temporära skillnader –9 959 –1 057
Ändring i underskott som kan 
sparas till senare beskattningsår 0 0
Underlag för aktuell skatt 188 389 105 761
Aktuell skatt (27 %) 50 865 28 555

Skattekostnad
Aktuell skatt på årets resultat 50 865 28 555
Ändring uppskjuten skatt 2 691 285
För lite avsatt skatt tidigare år 142
Skatt på lämnade koncernbidrag 0 0
Årets skattekostnad i resultat-
räkningen 53 697 28 841

Sammanhang mellan skattekostnad och skatt  
beräknad som genomsnittlig nominell skattesats  
på resultatet före skatt

27 % skatt av resultatet före skatt 53 391 28 460
Effekt av ändrad skattesats från 
27–25 % på uppskjuten skatt 2 0
För lite avsatt skatt tidigare år 142 0
27 % av permanenta skillnader 163 381
Beräknad skattekostnad 53 697 28 841

Uppskjuten skatt
Anläggningstillgångar –87 –314
Avsättningar 0 –9 731
Nettoskillnader efter avräkning –87 –10 045
Balanserade uppskjutna 
skattefordringar 22 2 712

Not 10. Utlåning till och fordringar på kreditinstitut
Utlåning

2015 2014
Utlåning till och fordringar på 
kreditinstitut utan fast löptid/
uppsägningstid 396 997 317 666
Summa utlåning till och 
fordringar på kreditinstitut med 
fast löptid/uppsägningstid 0 0

Det finns 14 130 TNOK (1 381 TNOK) i bundna medel på 
DNBs skattekonto.

Not 11. Utlåning till och fordringar på kunder
2015 2014

Kassa-/rörelse- och brukskrediter 2 578 2 895
Kreditkort 572 755 451 778
Nedbetalingslån (ung. 
amorteringslån) 3 256 879 2 202 339
- Nedskrivning på individuella lån –79 881 –66 933
- Nedskrivning på grupper av lån –9 400 –5 500
Summa nettoutlåning till och 
fordringar på kunder 3 742 931 2 584 580

Utlåning och garantier per affärsområde, förluster, fallisemang och förlustavsättningar

Utlåning Garantier
Outnyttjade drag 

kreditkort 
Fallerade 

åtaganden 

Övriga 
förlustutsatta 
åtaganden 

Nedskrivningar 
på lån/garantier

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Privatmark-
naden 3 822 544 2 647 756 0 0 2 107 223 1 848 514 236 640 187 769 146 070 96 990 89 237 72 420
Övriga 9 668 9 257 0 0 96 592 89 220 167 42 34 32 44 12
Summa 3 832 212 2 657 012 0 0 2 203 815 1 937 734 236 807 187 811 146 104 97 022 89 281 72 433

Banken har i sina kundavtal förbehållit sig rätten att spärra kortinnehavarens rätt att utnyttja en outnyttjad kreditmöjlighet 
om det finns rimliga skäl.
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Not 12. Utlåning fördelat på risker
Kreditrisk är risken för förluster i samband med utlåning 
och krediter. Alla ansökningar om kredit bedöms utifrån 
givna kriterier i en egenutvecklad scoringmodell. Kunder 
som har för hög kreditrisk nekas och övriga placeras i risk-
klasser på grundval av score. Bankens prissättning av lån 
återspeglar riskerna med åtagandet.

Kreditrisken är bankens största risk men samtidigt den 
viktigaste parametern för bankens intjäning. En korrekt 
balanserad kreditrisk med god förvaltning och uppfölj-
ning är avgörande för bankens finansiella situation.

Pantlån klassificeras som låg risk, medan kreditkort, kon-
tokredit och konsumtionslån klassificeras som hög risk.

För konsumentlån prisas risken genom en gradering av 
lånekunderna baserat på deras score. Den som ansöker 
om ett lån får besvara på olika frågor om ekonomisk sta-
tus, bostad och familjesituation m.m. Uppgifterna verifie-
ras med hjälp av en kopia av lönespecifikation och skatt-
sedel. Information från kunden i kombination med skatte-
information från kreditvärderingsinstitutet utgör grunden 
för score.

För pantlån använder banken säkerheter för att minska 
risken. Säkerheten kan t.ex. vara i form av fysiska säkerhe-
ter eller garantier. Fysisk säkerhet kan t.ex. vara en 
bostad. Hänsyn tas till de faktorer som kan påverka värdet 
av säkerheten. Övriga lån är utan säkerhet.

Riskfördelningen 2015

Riskklass
Brutto 

 utlåning 
Ej ned-

skrivna lån
Outnyttjade 

krediter Totalt
Fördelning 

i %

Individuella 
nedskriv-

ningar

Gruppvisa 
nedskriv-

ningar
Förväntad 

årlig förlust
Låg risk 42 566 40 969 0 42 566 1% 1 597 0 213
Medelhög risk 0 0 0 0 0% 0 0 0
Hög risk 3 789 646 3 506 634 2 203 815 5 993 461 99% 78 284 9 400 56 845
Totalt 3 832 212 3 547 603 2 203 815 6 036 027 100% 79 881 9 400 57 058

Riskfördelningen 2014

Riskklass
Brutto 

 utlåning 
Ej ned-

skrivna lån
Outnyttjade 

krediter Totalt
Fördelning 

i %

Individuella 
nedskriv-

ningar

Gruppvisa 
nedskriv-

ningar
Förväntad 

årlig förlust
Låg risk 61 311 59 026 0 61 311 1% 2 286 0 307
Medelhög risk 0 0 0 0 0% 0 0 0
Hög risk 2 595 701    2 396 842 1 937 734 4 533 435 99% 64 647 5 500 38 936
Totalt 2 657 012    2 455 868 1 937 734 4 594 746 100% 66 933 5 500 39 242

Förskjutningar mellan riskgrupper:
Under 2015 har gruppen med låg risk minskat och grup-
pen med hög risk har ökat.

Det beror på att banken har ökat det totala värdet av kort-
krediter och konsumtionslån, medan bolånen har minskat.

Banken har inga garantier.

Förväntad förlustnivå:
Den förväntade genomsnittliga årliga förlustnivån i pro-
cent av bruttoutlåningen för riskgrupperna är under en 
normal konjunktur:

Låg risk 0,5 %

Medelhög risk 1,0 %

Hög risk 1,5 %

Den förväntade förlustnivån är uppskattad baserat på 
empiriska data.

Åldersfördelning för förfallna lån

Dagar efter förfallodagen 2015 2014
Inte förfallit 2 797 758 1 922 920
0–30 651 542 449 260
31–90 166 566 108 175
91– 216 346 176 659
Summa förfallna 1 034 454 734 094
Summa förfallna i % av  
totala lån 27% 28%
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Not 13. Utlåning – kontraktsbrott m.m. 
Fallerade åtaganden 2015 2014 2013
Fallerade åtaganden 236 807 187 811 177 103
Förlustavsättningar 79 881 66 933 66 516
Nettofallerade åtaganden 156 927 120 879 110 587

Övriga olönsamma åtaganden
Olönsamma åtaganden 146 104 97 022 13 355
Förlustavsättningar 9 400 5 500 4 000
Netto olönsamma åtaganden 136 704 91 522 9 355

Konstaterade förluster
Konstaterade förluster, utlåning 29 472 19 108 14 451
Konstaterade förluster, garantier 0 0 0

Individuella nedskrivningar på utlåning
Individuella nedskrivningar 01.01 66 933 66 516 47 561
–  Periodens konstaterade förlust där det tidigare har gjorts individu-

ella nedskrivningar 10 313 11 380 9 848
+ Ökade individuella nedskrivningar under perioden 1 733 54 16 691
+ Nya individuella nedskrivningar under perioden 31 561 20 138 21 901
– Återföring av individuella nedskrivningar under perioden 10 032 8 395 9 790
Individuella nedskrivningar 31.12 79 881 66 933 66 516

Nedskrivning på grupper av lån
Gruppvisa nedskrivningar 01.01 5 500 4 000 3 718
+/– Periodens förändring 3 900 1 500 282
Nedskrivning på grupper 31.12 9 400 5 500 4 000
Summa individuella nedskrivningar och gruppvisa 
nedskrivningar på utlåning 89 281 72 433 70 516

Brutto utlåning fördelat på geografiska områden
Nordland, Troms och Finnmark 367 033 261 348 194 000
Oslo och Akershus 1 076 078 735 303 634 151
Övriga Norge 2 389 100 1 660 362 1 257 872
Summa Norge 3 832 212 2 657 012 2 086 023
Utomlands 0 0 0

yA Bank klassificerar lån som är förfallna sedan mer än 75 dagar som fallerade åtaganden.

yA Bank klassificerar lån som är förfallna sedan mer än 30 dagar som olönsamma.

Not 14. Efterställt lånekapital och värdepappersskuld
Andel efterställt lånekapital som ingår i efterställt kapital 
inom ramen för kapitaltäckning:

2015 2014
Efterställt obligationslån,  
NOK 40 000 000, tecknat  
18 november 2013 40 000 40 000
Summa efterställt lånekapital 40 000 40 000

Referensränta: 3 mån NIBOR

Marginal: 3,75 % p.a.

Förfaller: 20 november 2023

Ränteterminsdatum:   Kvartalsvis: 19 februari, 19 maj, 
19 augusti och 19 november

Utställaren har rätt att kräva förtida inlösen av samtliga 
obligationer till 100 % av nominellt värde, första gången 
den 19 november 2018 och därefter kvartalsvis varje 
ränte förfallodag.

2015 2014
Obligationslån utan säkerhet, 
tecknat 4 maj 2015. 400 000 0
Summa värdepappersskuld 400 000 0

Referensränta: 3 mån NIBOR

Marginal: 1,0 % p.a.

Förfaller: 4 maj 2017

Ränteterminsdatum:  Kvartalsvis: 4 februari, 4 maj, 
4 augusti och 4 november
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Not 15. Aktier, andelar och andra värdepapper med rörlig avkastning
31.12.2015:

Aktier, andelar och andra värdepapper med rörlig avkastning

Riskvikt i %
Anskaffnings-

värde Bokfört värde Marknadsvärde
Visa Inc. – C 100% 86 12 683 12 683
BankID Norge AS 100% 235 460 460
Pengemarkedsfondet Pluss Likviditet II 22% 115 000 120 031 120 031
Danske Invest Norsk Likviditet Omf 10% 27 000 26 929 26 929
Pengemarkedsfondet Pluss Likviditet 24% 138 000 138 166 138 166
Verdipapirfondet Pluss Obligasjon 35% 80 000 79 296 79 296
Verdipapirfondet DnB European Covered 
Bonds 10% 75 000 75 119 75 119
Summa 435 321 452 684 452 684

31.12.2014:

Aktier, andelar och andra värdepapper med rörlig avkastning

Riskvikt i %
Anskaffnings-

värde Bokfört värde Marknadsvärde
Visa Inc. – C 100% 86 374 374
Pengemarkedsfond Fondsinv. 
Fondsforvaltning 22% 100 000 103 067 103 067
Pengemarkedsfond Danske Bank 20% 25 000 27 043 27 043
Pengemarkedsfond Skagen 25% 65 000 67 262 67 262
Pengemarkedsfond Alfred Berg 20% 14 176 14 946 14 946
Summa 204 262 212 693 212 693

Not 16. Räntesatser skuldposter
Tabellen visar genomsnittlig ränta beräknad utifrån ränte-
kostnader dividerat med genomsnittlig inlåningsvolym.

Skuldpost
Genomsnittlig  

räntesats
Inbetalningar från och skulder 
till kunder 2015 2014
Insättningar från och skulder till 
kunder utan fast löptid 2,4 % 3,2 %

Not 17. Övriga skulder och avsättningar för upplupna 
kostnader och åtaganden

2015 2014
Offentliga avgifter 13 941 1 223
Övriga skulder 23 108 11 666
Summa övriga skulder 37 049 12 889

Upplupna men inte förfallna 
 räntekostnader 13 39
Offentliga avgifter 5 086 1 208
Övriga avsättningar för upplupna 
kostnader och skulder 8 255 18 009
Summa avsättningar för 
upplupna kostnader och 
skulder 13 355 19 256

Not 18. Eget kapital
Aktiekapitalet uppgick till 110 000 TNOK per den 
31.12.2015 och 2014 fördelat på 110 000 aktier till nomi-
nellt värde 1 000 NOK. Alla aktier tillhör samma klass och 
har lika rösträtt.

Disponering av årets 
r esultat: 2015-12-31 2014-12-31
Årets resultat 144 048 76 565
Överfört till balanserade 
 vinstmedel 144 048 40 565
Koncernbidrag till yA Holding 
ASA (efter skatt) 36 000

De största  
aktieägarna är 
följande: 2015-12-31 2014-12-31

Namn Innehav
Procent-

andel Innehav 
Procent-

andel
Resurs Bank AB 110 000 100,0 %
yA Holding ASA 110 000 100,0 %

Koncernredovisningen för Resurs Bank AB finns tillgäng-
lig på företagets webbplats www.resursbank.se. Resurs 
Bank ABs verksamhetsadress är Ekslingan 9, 254 67 Hel-
singborg, Sverige.
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Not 19. Kapitaltäckning
Den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynets krav på 
kapitaltäckning är att kapitalbasen ska utgöra 14,5 % av 
ett närmare definierat beräkningsunderlag. Beräkningen 
visar att banken har en kapitaltäckningsgrad som uppfyl-
ler myndigheternas krav.

2015-12-31 2014-12-31
Primärkapital
Inbetalt aktiekapital 110 000 110 000
Överkursfond 170 000 170 000
Tillskjutet eget kapital – 
optionsprogram 6 236 5 594
Övrigt eget kapital 232 279 76 075
– Immateriella tillgångar: –4 215 –3 250
Summa primärkapital 514 301 358 419

Supplementärt kapital
Förlagslån 40 000 40 000
Summa supplementärt kapital 40 000 40 000
– Efterställt kapital i andra 
finansinstitut 0 0
Total kapitalbas 554 301 398 419

Kreditrisk:
Institutioner 79 399 63 533
Massmarknadsåtaganden 2 598 076 1 754 640
Åtaganden med pantsäkerhet i 
bostadsfastighet 14 708 20 037
Förfallna åtaganden 236 807 187 811
Andelar i värdepappersfond 99 738 49 371
Övriga åtaganden 12 047 9 941
Marknadsrisk 0 0
Operativ risk 497 286 367 448
Beräkningsunderlag 3 538 062 2 452 781

Primärkapitaltäckning (%) 14,5 % 14,6 % 
Kapitaltäckning (%) 15,7 % 16,2 %

Not 20. Ansvarsförbindelser och tvister 
Ansvarsförbindelser 2015 2014
Garantier 0 0
Bokfört värde på ställda 
säkerheter för D-lån Norges Bank 0 0
Certifikat och obligationer 0 0

Tvister
yA Bank AS har inga rättstvister.

Not 21. Bankernas garantifond

Garantifondavgift
Enligt lagen om garantisystem för banker och offentlig 
administration m.m. av finansinstitut måste alla norska 
banker vara med i Bankernes sikringsfond (Bankernas 
garantifond). Fonden täcker förluster upp till 2 000 TNOK 
på insättningar i en bank. Med insättning menas allt kre-
ditsaldo i banken på ett konto till innehavaren, samt skyl-
digheter efter insättningsbevis till namngivna personer, 
med undantag för insättningar från andra finansinstitut.

Garantifondavgiften ingår i räntekostnader i resultaträk-
ningen.

2015 2014
Inbetalda avgifter till garanti-
fonden 2 542 1 991
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Not 22. Likviditetsrisk
Likviditetsrisk/återstående löptid

Likviditetsrisken innebär risken för att banken inte är i stånd att uppfylla sina förpliktelser på förfallodagen. Likviditetsrisk 
uppstår till följd av olika återstående löptid på fordringar och skulder. Banken strävar efter att minska denna risk genom 
att söka balans mellan in- och utlåning, samt genom att ha tillräckligt mycket likvida medel tillgängligt. I tabellen visas 
återstående löptid på bankens balansräkning per den 31.12.2015 och 2014 och när de enskilda posterna tidigast kan 
uppfyllas.

31.12.2015:

Tillgångar
Upp till en 

mån. 1–3 mån. 3–12 mån. 1–5 år Över 5 år

Utan 
återst.  
löptid Totalt

Kassa och fordringar på central-
banker 53 120 53 120
Utlåning till och fordringar på 
 kreditinstitut 396 997 0 396 997
Utlåning till och fordringar på 
 kunder 562 925 1 019 9 733 489 620 2 679 634 3 742 931
Aktier, andelar och andra värde-
papper med rörlig avkastning 452 684 452 684
Tillgångar utan återstående löptid 15 245 15 245
Summa tillgångsposter 1 465 725 1 019 9 733 489 620 2 679 634 15 245 4 660 977

Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut 0
Insättningar från och skulder till 
 kunder 3 601 193 3 601 193
Skulder vid emission av värdepap-
per 0
Obligationslån 400 000 400 000
Övriga skulder 50 403 50 865 101 268
Förlagslån 40 000 40 000
Eget kapital 518 516 518 516
Summa skulder och eget kapital 3 601 193 50 403 50 865 400 000 40 000 518 516 4 660 977
Nettolikviditetsexponering 
balansräkning -2 135 468 -49 384 -41 132 89 620 2 639 634 -503 270 0

Förutom dessa tillgångar har banken beviljat krediter på 2 204 000 TNOK per den 31.12.2015.

Banken har inte ingått några terminsvalutatransaktioner under 2015.
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31.12.2014:

Tillgångar
Upp till en 

mån. 1–3 mån. 3–12 mån. 1–5 år Över 5 år

Utan 
återst.  
löptid Totalt

Kassa och fordringar på central-
banker 52 673 52 673
Utlåning till och fordringar på 
 kreditinstitut 330 974 0 330 974
Utlåning till och fordringar på 
 kunder 398 565 115 4 203 346 474 1 835 223 2 584 580
Obligationer och certifikat 0
Övriga tillgångsposter med åter-
stående löptid 0
Tillgångar utan återstående löptid 208 249 208 249
Summa tillgångsposter 782 212 115 4 203 346 474 1 835 223 208 249 3 176 475

Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut 0
Insättningar från och skulder till 
 kunder 2 668 750 2 668 750
Skulder vid emission av värde-
papper 0
Övriga skulder med återstående 
löptid 0
Övriga skulder utan återstående 
löptid 146 056 146 056
Förlagslån 0
Eget kapital 361 669 361 669
Summa skulder och eget kapital 2 668 750 0 0 0 0 507 725 3 176 475
Nettolikviditetsexponering 
 balansräkning –1 886 538 115 4 203 346 474 1 835 223 –299 476 0

Förutom dessa tillgångar har banken beviljat krediter på 1 938 000 TNOK per den 31.12.2014.

Banken har inte ingått några terminsvalutatransaktioner under 2014.

Tidigast förfalloprofil/betalningstidpunkt för finansiella åtaganden inklusive räntor och beviljade krediter per den 
31 december 2015

Upp till  
1 mån. 1–3 mån. 3–12 mån. 1–5 mån. Över 5 år Totalt 

Bokfört 
värde  

Insättningar från och skulder till 
 kunder 3 601 193 3 601 193 3 601 193
Värdepappersskulder och efterställt 
lånekapital 2 618 7 854 412 068 45 801 468 341 440 000
Övriga skulder, upplupna kostnader 
och skulder 50 403 50 403 50 403
Beviljade krediter 2 203 815 2 203 815 0

5 855 411 2 618 7 854 412 068 45 801 6 323 752 4 091 596

I tabellen förutsätts att insättningar från och skulder till kunder kan sägas upp med kort varsel och ränta har inte beräknats. 
Ränta på värdepappersskulder och efterställt lånekapital baseras på räntor per den 31.12.2015.

Ingen aktuell skatt ingår, eftersom det inte definieras som en finansiell skuld.

För beviljade krediter förutsätts att allt kan utnyttjas med kort varsel. Se not 11 för ytterligare beskrivning.
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Tidigast förfalloprofil/betalningstidpunkt för finansiella åtaganden inklusive räntor och beviljade krediter per den 
31 december 2014

Upp till  
1 mån. 1–3 mån. 3–12 mån. 1–5 mån. Över 5 år Totalt 

Bokfört 
värde  

Insättningar från och skulder till 
 kunder 2 668 750 2 668 750 2 668 750 
Värdepappersskulder och efterställt 
lånekapital 488 1 464 7 808 45 801 55 561 40 000
Övriga skulder, upplupna kostnader 
och skulder 32 145 32 145 32 145 
Beviljade krediter 1 937 734 1 937 734 0

4 638 629 488 1 464 7 808 45 801 4 694 190 2 740 895

Hantering av likviditetsrisker
Banken har en likviditetsstrategi som ska säkerställa att 
banken har och upprätthåller en god likviditetssituation. 
Riktlinjer för likviditetshantering bankens styrelse, som 
varje år går igenom dessa riktlinjer. Styrelsens riktlinjer 
utgör ramen för en ansvarsfull likviditetsstyrning och pla-
ner för rapportering av denna. Banken styr den operativa 
likviditeten genom kassaflödesanalyser baserad på för-
väntade in- och utbetalningar. Dessutom utförs stresstes-
ter av likviditeten under vissa förutsättningar. Likviditets-
risken bedöms som låg på balansdagen. Bankens likvidi-
tet är placerad i insättningar i centralbanken och insätt-
ningar i andra banker. Dessutom har banken placerat en 
del av likviditetsinnehavet i likvida noterade värdepap-
persfonder med hög likviditet. Tillgångssidan finansieras 
av inlåning från privatmarknaden samt av värdepappers-
skulder utställda som obligationer.

Banken har valt att ha en räntemodell som gynnar insätt-
ningar under 2 000 TNOK med en ”motsatt” räntetabell 
där räntan faller kraftigt för insättningar över 2 000 TNOK. 
Det gör att banken är mindre känslig för stora och plöts-
liga svängningar i insättningsmassan. Eftersom garantin 
från Bankernas garantifond är begränsad till 2 000 TNOK 
bidrar modellen också till att insättningarna i väldigt stor 
utsträckning är säkrade av garantifonden vid en eventuell 
bankkris. Vid utgången av 1:a kvartalet 2015 var det bara 
1,3 % av bankens inlåning som inte omfattades av insätt-
ningsgarantin från garantifonden. Nivån övervakas konti-
nuerligt och rapporteras till det norska Finanstillsynet 
varje kvartal i samband med rapportering av bankens LCR 
(Liquidity Coverage Ratio).

Banken har en likviditetsrisk knuten till outnyttjade kredi-
ter på kreditkort. Utnyttjandegraden av outnyttjade kredi-
ter övervakas dagligen och eventuella större förändringar 
i användningsmönster upptäcks därför snabbt. Om det 
skulle uppstå en situation där banken behöver minska 
utestående outnyttjade krediter för att minska bankens 
förlustrisk kommer banken att kunna säga upp eller spärra 
kreditavtal. Banken ändrade avtalsvillkoren för alla kredit-
kortskunder i slutet av 2014 så att banken nu har möjlig-
het att spärra kreditkort utan förvarning vid förhöjd risk för 
kontraktsbrott.

”Liquidity Coverage Ratio” (LCR)

Banken hade en LCR om 116 per den 
31.12.2015: Totalt
Nivå 1 tillgångar exkl omf 119 225
Nivå 2A tillgångar 17 504
Nivå 2B tillgångar 0
Summa likvida tillgångar 136 729
Nettoutbetalningar 117 578
LCR 116

Not 23. Ränterisk
Ränterisk/återstående tid till avtalad/sannolik ränteför-
ändring

Ränterisk uppstår när det finns skillnader i räntebindnings-
tid mellan tillgångar och skulder. Banken kommer inte att 
kunna genomföra ränteändringar parallellt för alla poster i 
balansräkningen. Banken ska ha en måttlig risk och risken 
har under hela året legat inom de ramar som fastställts av 
styrelsen.
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Tabellen visar återstående tid till räntereglering för bankens balansräkning per den 31.12.2015:

Tillgångar
Upp till 1 

mån 1–3 mån. 3–12 mån. 1–5 mån. Över 5 år 

Poster 
utan ränte-

expone-
ring Totalt

Kassa och fordringar på central-
banker 53 120 53 120
Utlåning till och fordringar på 
 kreditinstitut 396 997 396 997
Utlåning till och fordringar på 
 kunder 3 742 931 3 742 931
Obligationer och certifikat 452 684 452 684
Inte räntebärande tillgångar 15 245 15 245
Summa tillgångsposter 396 997 3 796 051 0 0 0 467 929 4 660 977

Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut 0
Insättningar från och skulder till 
 kunder 3 601 193 3 601 193
Skulder vid emission av värde-
papper 400 000 400 000
Övriga skulder 101 268 101 268
Efterställt lån 40 000 40 000
Eget kapital/minoritetsintressen 518 516 518 516
Summa skulder och eget kapital 3 601 193 0 0 400 000 0 659 784 4 660 977
Inte redovisade
Netto inkl. inte redovisade 
balansposter –3 204 196 3 796 051 0 –400 000 0 –191 855 0

Valutarisk
Banken har inga tillgångar eller skulder i utländsk valuta 
per den 31.12.2015 eller den 31.12.2014.

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen mäter effekten på resultat och eget 
kapital på +/– 1 procentenhets ändring i räntebärande 
tillgångar och skulder för 2015 och 2014. En ändring på 
+/– 1 procentenheter anses vara lämplig. Effekten på 
eget kapital är densamma som resultateffekten efter 
skatt.

Effekt på resultat 
före skatt

Effekt på  
eget kapital

2015 2014 2015 2014
Effekt av 1 % 
räntehöjning 6 045 2 995 4 413 2 186
Effekt av 1 % 
räntesänkning –6 045 –2 995 –4 413 –2 186

Dessutom kommer räntebärande värdepapper till verkligt 
värde via resultatet med fast ränta att påverkas av föränd-
ringar i räntenivå. Effekterna av 1 % ökning av räntenivån 
beräknas till en förlust på 4 400 TNOK per den 
31.12.2015 och 400 TNOK per den 31.12.2014.
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Tabellen visar återstående tid till räntereglering för bankens balansräkning per den 31.12.2014:

Tillgångar
Upp till 1 

mån 1–3 mån. 3–12 mån. 1–5 mån. Över 5 år 

Poster 
utan ränte-

expone-
ring Totalt

Kassa och fordringar på central-
banker 52 673 52 673
Utlåning till och fordringar på 
 kreditinstitut 330 974 0 330 974
Utlåning till och fordringar på 
 kunder 2 584 580 2 584 580
Obligationer och certifikat 0
Inte räntebärande tillgångar 208 249 208 249
Summa tillgångsposter 330 974 2 637 252 0 0 0 208 249 3 176 475

Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut 0
Insättningar från och skulder till 
 kunder 2 668 750 2 668 750
Skulder vid emission av värde-
papper 0
Övriga skulder 146 056 146 056
Efterställt lån 0
Eget kapital/minoritetsintressen 361 669 361 669
Summa skulder och eget kapital 2 668 750 0 0 0 0 507 725 3 176 475
Inte redovisade
Netto inkl. inte redovisade 
balansposter –2 337 776 2 637 252 0 0 0 –299 476 0

Not 24. Klassificering av finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar till-
gängliga för försäljning

Verkligt värde via 
resultatet

Finansiella instrument 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Totalt
2015-12-31
Tillgångar
Kassa och fordringar på 
 centralbanker 53 120 53 120
Utlåning till och fordringar på 
kreditinstitut 396 997 396 997
Utlåning till och fordringar på 
kunder 3 742 931 3 742 931
Aktier, andelar och andra 
värdepapper med rörlig 
avkastning 13 143 439 541 452 684
Summa finansiella tillgångar 13 143 439 541 4 193 048 4 645 732

Skulder
Insättningar från och skulder till 
kunder 3 601 193 3 601 193
FRN yA Bank AS öppet 
obligationslån 2015/2017 400 000 400 000
FRN yA Bank AS efterställt 
obligationslån 2013/2023 40 000 40 000
Summa finansiella skulder 0 0 4 041 193 4 041 193
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Finansiella tillgångar till-
gängliga för försäljning

Verkligt värde via 
resultatet

Finansiella instrument 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Totalt
2014-12-31
Tillgångar
Kassa och fordringar på 
centralbanker 52 673 52 673
Utlåning till och fordringar på 
kreditinstitut 317 666 317 666
Utlåning till och fordringar på 
kunder 2 584 580 2 584 580
Aktier, andelar och andra 
värdepapper med rörlig 
avkastning 374 212 320 212 694
Summa finansiella tillgångar 374 212 320 2 902 246 3 114 940

Skulder
Insättningar från och skulder till 
kunder 2 668 750 2 668 750
Efterställda obligationslån 40 000 40 000
Summa finansiella skulder 0 0 2 708 750 2 708 750

Kreditrisk

31.12.2015: 31.12.2014:

Bokfört värde
Maximal expo-

nering Bokfört värde
Maximal expo-

nering
Kassa och fordringar på centralbanker 53 120 53 120 52 673 52 673
Utlåning till och fordringar på kreditinstitut 396 997 396 997 317 666 317 666
Utlåning till och fordringar på kunder 3 742 931 3 742 931 2 584 580 2 584 580
Räntebärande värdepapper 285 126 285 126 212 319 212 319
Beviljade krediter 0 2 203 815 0 1 937 734
Garantier 0 0 0 0
Summa 4 478 174 6 681 989 3 167 237 5 104 971

Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för ekonomiska för-
luster på grund av att koncernens kunder/motparter inte 
uppfyller sina betalningsförpliktelser till bolaget. Kredi-
trisk innefattar även koncentrationsrisk, som bland annat 
koncentration inom geografiska områden eller med likar-
tade grupper av kunder. Styrning och mätning av kredi-
trisk beskrivs närmare i förvaltningsberättelsen.

Företaget har inga säkerheter, förutom pantlån som är 
säkrade i fast egendom.

Kreditkvaliteten på fordran på centralbankerna anses 
mycket god. Kreditkvaliteten på utlåning till och ford-
ringar på kreditinstitut anses vara god. Kreditrisken i sam-
band med investeringar i räntebärande värdepapper 
anses måttlig eftersom banken inte investerar i fonder 
med underliggande industripapper, men uteslutande sta-
ten, kommuner och bank/finans. Banken är exponerad 
mot marknadsförändringar i kreditspreadarna i de under-
liggande obligationerna i värdepappersfonderna. För 
utlåning och fordringar på kunder och beviljade krediter, 
se not 12.

Not 25. Närstående parter
Med närstående parter avses moderbolag, företag i 
samma koncern och företagets styrelse och ledning.

Bankens ersättning till och mellanhavanden med ledande 
anställda och medlemmar i styrelsen framgår i not 3.

Det har inte genomförts några transaktioner med moder-
bolaget under 2014 och 2015 förutom koncernbidrag 
2014 och optionsordning som nämns i not 3 (yA Holding 
ASA fram till 26 oktober 2015 och sedan Resurs Bank AB). 
Banken har köpt IT-tjänster från MetaTech AS 2014 och 
2015. Metatech AS är ett systerbolag. Värdet på transak-
tionerna var år 2015 8 502 TNOK (bokfört som adminis-
trationskostnader) och år 2014 7 332 TNOK (varav 3 858 
TNOK bokfördes som administrationskostnad och 3 474 
TNOK bokfördes som anläggningstillgångar).
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Revisorsrapport avseende historisk finansiell information

Till ordinarie bolagsstämma för yA Bank AS

Oberoende revisionsberättelse
Rapport om finansiell information
Vi har granskat de finansiella rapporterna för yA Bank AS som ingår i prospektet och som omfattar balansräkningen 
den 31 december 2015 och 2014, resultaträkningen och rapport över totalresultat, rapport över förändringar i 
eget kapital och kassaflödesanalys för redovisningsperioderna avlutade på dessa datum och en sammanfattning av 
viktiga redovisningsprinciper och annan förklarande information. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för den finansiella informationen
Styrelsen och verkställande direktör är ansvariga för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild 
enligt förenklad tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med den norska Regnskapsloven 
§ 3-9, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktör bedömer vara nödvändig för att upprät-
ta en finansiell rapport utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision i 
enlighet med lagar, regler och revisionsstandarder och metoder som är allmänt vedertagna i Norge, inklusive Inter-
national Standards on Auditing. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revi-
sionen för att uppnå rimlig säkerhet för att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis kring beloppen och upplysningarna i de 
finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna risk-
bedömning beaktar revisor de delar av den interna kontrollen som är relevant för hur bolaget upprättar de finan-
siella rapporterna 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 av bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts, och 
en utvärdering av rimligheten av ledningens uppskattningar, liksom en utvärdering av den övergripande presenta-
tionen i de finansiella rapporterna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har de finansiella rapporterna upprättats i enlighet med lagar och förordningar och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av yA Bank AS finansiella ställning per 31 december 2015 och 2014, och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för redovisningsperioderna avlutade på dessa datum enligt förenklad 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med den norska Regnskapsloven § 3-9.

Upplysning av särskild betydelse
Denna oberoende revisionsberättelse har upprättats för att rapportera om vår granskning av de finansiella rappor-
terna som beskrivs ovan och som ingår i prospektet för aktieförsäljning. Dessa finansiella rapporter har hämtats 
från bolagets årsrapport för 2015 och är översatt från norska till svenska i syfte att kunna användas i prospektet. Vi 
har tidigare rapporterat om bolagets lagstadgade årsredovisning för 2015 och 2014, som ingår i dessa årsrappor-
ter, och utfärdade våra rapporter den 18 februari 2016 och den 5 mars 2015, båda på norska. Inga revisionsåtgär-
der har utförts efter dessa datum. 

Oslo, 11 april 2016 

KPMG AS

Översättning endast för informationsändamål

Svein Arthur Lyngroth

Partner

KPMG AS  Telephone +47 04063
P.O. Box 7000 Majorstuen  Fax +47 22 60 96 01
Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no
N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG Inter-
national Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
Statsautoriserte revisorer – medlemmer av Den norske Revisorforening
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Resurs Norden AB före detta Finaref AB

Finansiell information per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 och 2012
Koncernens resultaträkning
(kSEK)

Not
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Ränteintäkter 2 523 306 509 384
Räntekostnader 2 –45 813 –59 863
Räntenetto 477 492 449 520
Provisionsintäkter 3 29 089 26 993
Provisionskostnader 3 –162 –175
Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 –2 143 –4 024
Övriga rörelseintäkter 5 4 823 3 572
Summa rörelseintäkter 509 099 475 885
Administrationskostnader 6 –91 574 –83 971
Avskrivningar av immateriella och
Materiella anläggningstillgångar 12, 13 –1 377 –1 400
Övriga rörelsekostnader 8 –144 107 –139 072
Summa kostnader före kreditförluster –237 058 –224 442
Resultat före kreditförluster 272 041 251 443
Kreditförluster, netto 9 –51 549 –75 914
Rörelseresultat före skatt och dispositioner 220 492 175 529
Resultat före skatt 220 492 175 529
Skatt 10 –56 390  –44 612
Periodens resultat 164 102 130 916

Finaref hade per 31 december 2013 en ägare, Credit Agricole Consumer Finance, som hade 100 % av aktierna och 
det finns inget ytterligare icke bestämmande inflytande i Finaref per 31 december 2013.

Rapport över totalresultat 
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Periodens resultat 164 102 130 916
Övrigt totalresultat som omklassificeras till resultat
Omräkningsdifferens –827 –5 959
Summa
Övrigt totalresultat som ej omklassificeras till resultat –827 –5 959
Pensioner –3 257 –1 161
Summa –3 257     –1 161
Summa övrigt totalresultat –4 084      –7 120
 
Periodens totalresultat 160 018  123 796 
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Koncernens balansräkning
(kSEK)

Not 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR
Utlåning till kreditinstitut 20 54 500 26 609
Lånefordringar* 9, 20 1 910 138 1 883 388
Immateriella anläggningstillgångar 12 1 497 1 942
Materiella anläggningstillgångar 13 274 434
Övriga tillgångar 14 1 190 13 208
Uppskjutna skattefordringar 10 4 821 2 034
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 15 13 445 10 905
Summa tillgångar 1 985 866 1 938 519

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder till kreditinstitut 20 1 479 257 1 442 096
Övriga skulder 18, 20 40 733 27 180
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 19 59 311 58 045
Summa skulder 1 579 302 1 527 321
Aktiekapital 25 000 25 000
övrigt tillskjutet kapital 25 100 25 100
Reserver 6 793 10 050
Balanserat resultat inklusive årets resultat 349 672 351 048
Summa eget kapital 406 565 411 198
Summa skulder och eget kapital 1 985 866 1 938 519
* Lånefordringar är till 100 % utlåning till hushåll. Beträffande skattefordringar och skatteskulder, se not 10.

För koncernen finns inga ställda säkerheter, panter eller eventualförpliktelser per 31 december 2013.

Rapport över förändringar av eget kapital 

kSEK Aktiekapital
Övrigt tillskju-

tet kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat Totalt
2012
Vid årets början 25 000 25 100 9 534 369 881 429 515

Periodens resultat 0 0 130 916 130 916 
Övrigt totalresultat 0 0 516 –6 271 –5 755 
Summa totalresultat 0 0 516 124 645 125 161

Transaktioner med ägare
Utdelning 0 0 0 –143 480 –143 480 
Vid periodens slut 25 000 25 100 10 050 351 046 411 196

kSEK Aktiekapital
Övrigt tillskju-

tet kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat Totalt
2013
Vid årets början 25 000 25 100 10 050 351 046 411 196
Periodens resultat 0 0 0 164 102 164 102
Övrigt totalresultat 0 0 –3 257 –827 –4 084 
Summa totalresultat 0 0 –3 257 163 275 160 018

Transaktioner med ägare Utdelning 0 0 0 –164 649 –164 649
Vid periodens slut 25 000 25 100 6 793 349 672 406 565
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Koncernens kassaflödesanalys

(kSEK)
2013-01-01– 
2013-12-31

2012-01-01– 
2012-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat före skatt 220 492 175 529

Justering för ej kassaflödespåverkande poster:
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 4 880 0
Avskrivningar 589 1 399
Summa ej kassaflödespåverkande poster 5 469 1 399

Betald  inkomstskatt –61 678 –56 939
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 164 282 119 989

Amortering lånefordringar hushåll –846 742 –831 908
Nyutlåning lånefordringar hushåll 900 348 887 094
Ökning av lånefordringar –53 606 –55 186

Ökning (+) / minskning (–) av skulder till kreditinstitut 54 562 31 901
Ökning (–) / minskning (+) av övriga tillgångar –5 117 –4 282
Ökning (+) / minskning (–) av övriga skulder 33 102 8 774
Kassaflöde från den löpande verksamheten 193 223 101 196

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning –164 649 –143 480
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –164 649 –143 480

Årets kassaflöde 28 574 –42 284
Likvida medel vid periodens början 26 607 71 503
Kursdifferens på likvida medel –682 –2 611
Likvida medel vid periodens slut 54 500 26 607

Likvida medel består av tillgodohavande på bankkonton.

Likvida medel återfinnes i sin helhet i posten utlåning till kreditinstitut. 
Erhållna räntor uppgår till 397 (545) kSEK.
Betalda räntor uppgår till 45 030 (59 863) kSEK.
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Noter

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
Alla bolag redovisar i lokal valuta och koncernredovis-
ningen redovisas i SEK, som är moderbolagets funktio-
nella valuta. Samtliga belopp är i tusentals kronor (kSEK) 
ifall inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
lnternational Financial Reporting Standards (lFRS) utgivna 
av lnternational Accounting Standards Board (IASB) 
sådana de antagits av EU. Vidare tillämpas tillämpliga 
delar i Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens allmänna råd 
och föreskrifter om årsredovisning i kreditinstitut och vär-
depappersbolag (FFFS 2008:25) samt Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de 
undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras.

Värderingsgrund
Tillgångar och skulder (exklusive finansiella tillgångar) är 
redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella 
tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaff-
ningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skul-
der som värderas till verkligt värde vilka i sen helhet 
utgörs av derivat.

Bedömningar och uppskattningar
Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med lFRS krä-
ver att bolagets ledning gör bedömningar, uppskatt-
ningar och antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciper och redovisning av tillgångar, skul-
der, intäkter och kostnader. De uppskattningar och anta-
ganden som görs är baserade på historiska erfarenheter 
och andra eventuella faktorer som under rådande förhål-
landen anses vara rimliga. Resultatet av dessa bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden används för att 
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder 
vars värde inte annars framgår tydligt från andra källor. 
Dessa bedömningar och uppskattningar ses över regel-
bundet och eventuella ändringar redovisas i den period 
ändringen görs. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
bedömningar och uppskattningar.

Den viktiga källan till osäkerhet i uppskattningar som 
identifierats är kreditförluster som är uppskattade baserat 
på tidigare års utveckling men som kan variera beroende 
på konjunktur och betalningsförmåga hos Finarefs kun-
der.

Ändringar redovisningsprinciper
Nedan av de IFRS som trätt i kraft på räkenskapsår som 
inleddes 1 januari 2013 har haft inverkan på koncernen. 
Koncernen valde dock att förtidstillämpa ändringarna i 
IAS 19 respektive ändringen i lAS 1 föregående räken-
skapsår. Dessa ändringar beskrivs nedan.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter – Ändring
Förändringen innebär att grupperingen av transaktioner 
som redovisas i övrigt totalresultat förändras. Poster som 

ska återföras resultatet redovisas separat skiljt från de 
poster som inte ska återföras till resultatet. Ingen ändring 
sker på det faktiska innehållet i övrigt totalresultat utan 
det är enbart uppställningsformen som berörs. Detta 
medför även att ändringen inte har någon beloppsmässig 
effekt på koncernen.

IAS 19 Ersättning till anställda – Ändring
Ändringen av IAS 19 medför betydande förändringar av-
seende redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner. 
Bland annat försvinner möjligheten att periodisera aktua-
riella vinster och förluster som en del av ”korridoren”, vil-
ken koncernen tidigare har tillämpat. Dessa ska istället 
löpande redovisas i övrigt totalresultat. För beloppsmäs-
sig inverkan hänvisas till rapport över förändringar i eget 
kapital. Känslighetsanalyser ska upprättas med avseende 
på rimliga förändringar i samtliga antaganden som gjorts 
vid beräkningen av pensionsskulden. För ytterligare infor-
mation om de tillämpade redovisningsprinciperna se 
information nedan under ’’Ersättningar till anställda”.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under 
kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid 
upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller 
ändringar med framtida tillämpning planeras inte att för-
tidstillämpas. Inga av dessa IFRS som återges nedan, 
bedöms ha någon väsentlig inverkan på bolagets redovis-
ning.

– IFRS 9 Finansiella instrument

– IFRS 16 Leasing

Koncernredovisning
Dotterbolag är bolag som står under Finaref AB:s 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande inne-
bär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett bolags 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla eko-
nomiska fördelar. Samtliga dotterbolag ägs till 100 % och 
är onoterade.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dot-
terbolagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvs-
analysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgif-
ter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstru-
ment eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas 
direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd 
ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade till-
gångar och övertagna skulder som redovisas separat, 
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är 
negativ, så kallat förvärv till lågt pris, redovisas denna 
direkt i årets resultat.

Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas i koncernre-
dovisningen från och med förvärvstidpunkten till det 
datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kost-
nader och orealiserade vinster eller förluster som upp-
kommer från koncerninterna transaktioner mellan kon-
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cernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen.

Valutaomräkning
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktio-
nella valutan till den valutakurs som föreligger på transak-
tionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta räknas om till den funktionella valutan till den valu-
takurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferen-
ser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resul-
tat. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen-
tals kronor (kSEK).

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas 
från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncer-
nens rapporteringsvaluta till den valutakurs som råder på 
balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksam-
het omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs 
som utgör en approximation av de valutakurser som före-
legat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdif-
ferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverk-
samheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i 
en separat komponent i eget kapital, benämnd omräk-
ningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet reali-
seras de till verksamheten hänförliga ackumulerade 
omräkningsdifferenserna, varvid de omklassificeras från 
omräkningsreserven i eget kapital till årets resultat.

Ränteintäkter och räntekostnader
lntäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas för sålda tjänster i den löpande 
verksamheten. Koncernen redovisar en intäkt när dess 
belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sanno-
likt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla 
bolaget.

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder 
redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla de 
uppskattade framtida in- och utbetalningar under den 
förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovi-
sade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och 
räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodise-
rade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effek-
tivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, 
premier och andra skillnader mellan det ursprungliga vär-
det av fordran/skulden och det belopp som regleras vid 
förfall.

Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten 
”Erhållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning 
fastställts.

Provisionsintäkter
Provisioner och avgifter som avser finansiella tjänster som 
utförs löpande periodiseras som intäkt över den period 
under vilken tjänsten tillhandahålls och de provisioner och 
avgifter som avser en specifikt utförd transaktion redovi-
sas omedelbart som intäkt. Provisionsintäkter består av 
premier för försäkringar, uppläggnings-, påminnelse och 
aviavgifter.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner består av valuta-
kursförändringar.

Administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personal-
kostnader inklusive löner, bonus, provisioner, pensions-
kostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. 
Här redovisas också kontorsomkostnader, datakostnader, 
arvoden och övriga administrationskostnader.

Leasing
Klassificering av leasingavtal som operationella eller 
finansiella görs på kontraktsnivå och utgår ifrån en 
bedömning av avtalsvillkorens ekonomiska innebörd. Om 
avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är ett hyresavtal 
klassificeras leasingavtalet som en operationell lease. 
Huvudfaktorn vid bedömningen av avtalens ekonomiska 
innebörd är en bedömning av om väsentligen alla risker 
och förmåner av den materiella tillgången övergått från 
leasegivaren till leasetagaren.

Koncernen har enbart operationella leasingavtal, vilket 
innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över lea-
singperioden. 

Skatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Inkomstskatt redovisas i årets resultat utom då 
underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat 
eller direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteef-
fekt redovisas på samma sätt.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas av-
seende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser 
som gäller per balansdagen. Här ingår även justering av 
aktuell skall hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt från tem-
porära skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt beräk-
nas även på eventuella underskottsavdrag. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas endast i den mån del är sanno-
likt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig 
på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli 
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas 
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som 
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, kundford-
ringar och derivat. Bland skulder återfinns leverantörs-
skulder, låneskulder och derivat.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig 
att förvärva eller avyttra tillgången. En finansiell tillgång 
eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-
heterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finan-
siell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat 
sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld.

Finansiella instrument värderas initialt, dvs. till anskaff-
ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde 
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med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella 
instrument förutom avseende de som tillhör kategorin 
finansiell tillgång respektive skuld som redovisas till verk-
ligt värde via resultatet.

Initialt klassificeras de finansiella instrumenten i kategorier 
och dessa kategorier avgör efterföljande värdering.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultatet
Denna kategori består av två undergrupper och enbart 
underkategorin innehas för handel är tillämplig för kon-
cernen. Finansiella instrument i denna kategori värderas 
löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovi-
sade i årets resultat. Koncernen har inte haft något inne-
hav i denna kategori under 2013 eller 2012.

Lånefordringar och kundfordringar
Låne- och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betal-
ningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektiv-
ränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund-
fordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, 
dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns 
objektiva indikationer om att en grupp av finansiella till-
gångar är i behov av nedskrivning på grund av inträffade 
händelser. Objektiva indikationer kan vara avtalsbrott, 
såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor 
eller kapitalbelopp, betydande finansiella svårigheter för 
gäldenären och försämring av kundernas kreditvärdighet. 
Nedskrivningsbehov antas föreligga när amortering och 
ränta är förfallna mer än 30 dagar. Intäktsföring av ränta 
upphör härvidlag. Debiterad ränta på lån som överförs till 
inkasso, samt 100 % av ränta på lån mot dödsbon återfö-
res. Ränta som härefter inflyter intäktsförs när den erhål-
les.

Avsättning för befarade förluster sker genom en gruppvis 
objektiv värdering av fordringarna, vilka har likartad kredi-
trisk. Historisk information ligger till grund för storleken 
på avsättningarna, då modellen för avsättningar uppdate-
ras årligen med ny historisk data. Reservering görs på de 
fordringar mot hushåll som ej fullgjort sina betalningsför-
pliktelser. En viss procentsats, enligt värderingsmodellen, 
reserveras på de fordringar som ej betalas utan aviserats 
med krav. Detta gäller även upplupen ränta. Om sedan 
fordran kvarligger som obetald överförs fordran till 
inkasso och en högre procentsats reserveras. I detta ske-
ende rubriceras fordran som oreglerad.

Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar 
tillhörande lånefordringar och kundfordringar vilka redo-
visas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvär-
det av framtida kassaflöden diskonterade med den effek-
tiva ränta som gällde då tillgången redovisades första 
gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. 
En nedskrivning belastar årets resultat.

Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort 
från balansräkningen när kreditförlusten anses vara kon-
staterad. Fordringar som överförs till långtidsbevakning 
redovisas som konstaterade kreditförluster.

Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre 
i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade 
bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditför-
luster på resultatraden Kreditförluster.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultatet
Denna kategori består av två undergrupper och enbart 
underkategorin innehas för handel är tillämplig för kon-
cernen. l den underkategorin återfinns derivat med nega-
tivt värde om de inte är avsedda för säkringsredovisning. 
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i 
årets resultat. Koncernen har inte haft något innehav i 
denna kategori under 2013 eller 2012.

Andra finansiella skulder
Lån och övriga finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades när lånet togs 
upp. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta 
emissionskostnader periodiseras över lånets löptid. Leve-
rantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan 
diskontering till nominellt belopp.

Immateriella tillgångar
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär 
tillgång som saknar fysisk substans. Immateriella till-
gångar som identifieras och värderas separat från good-
will vid rörelseförvärv utgörs främst av licenser.

Anskaffningsvärdet för denna typ av immateriella till-
gångar utgörs av verkligt värde vid förvärvstidpunkten.

Separat förvärvade immateriella tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar.

Samtliga immateriella tillgångar skrivs av linjärt över sina 
bedömda nyttjandeperioder som omprövas vid varje 
bokslutstillfälle. Avskrivningen påbörjas när tillgången är 
tillgänglig för att tas i bruk.

De immateriella tillgångarna består av licenser och 
externt upparbetade kostnader för det scoringsystem 
som används aktivt i verksamheten. Immateriella till-
gångar bedöms ha en nyttjandeperiod på 3 år.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekono-
miska fördelar kommer att komma koncernen till del och 
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt. Materiella tillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde, justerat med eventuellt tillkommande utgif-
ter, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.

Samtliga materiella tillgångarna skrivs av linjärt över sina 
bedömda nyttjandeperioder som omprövas vid varje 
bokslutstillfälle. Avskrivningen påbörjas när tillgången är 
tillgänglig för att tas i bruk.

Datorutrustning bedöms ha en nyttjandeperiod på 3 år, 
kontorsutrustning en nyttjandeperiod på 5 år, medan 
övriga inventarier bedöms ha en nyttjandeperiod på 6 år.
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Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar
Om det finns interna eller externa indikatorer för Finaref-
koncernen på att en tillgång har minskat i värde ska till-
gången prövas för nedskrivningsbehov. För tillgångar 
med obestämbar nyttjandeperiod, inklusive goodwill, 
utförs en sådan nedskrivningsprövning minst årligen, vare 
sig del finns tecken på nedskrivningsbehov eller inte.

De redovisade värdena för bolagets icke-finansiella till-
gångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det 
finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på 
nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt 
värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. En 
nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenere-
rande enhets (grupp av enheters) redovisade värde över-
stiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar årets 
resultat.

Aktieutdelning
Utdelningar redovisas som skuld efter det att bolagsstäm-
man godkänt utdelningen.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan dis-
kontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förvän-
tade kostnaden för bonusbetalningar när bolaget har en 
gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra 
sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från 
anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Pensioner
För pensionsavtal med anställda, kan dessa slutas genom 
avgiftsbestämd eller förmånsbestämd pensionsplan. 
Avgiftsbestämd pensionsplan betyder bl.a. att bolaget 
betalar en engångssumma till ett försäkringsbolag och 
eventuella upp- eller nedgångar tillskrivs pensionstaga-
ren. Bolaget har därmed ingen ytterligare risk. För för-
månsbestämd pensionsplan garanteras pensionstagaren 
en viss slutlig pension och bolaget tar risken för värdeför-
ändring.

Koncernen har i Sverige och Finland enbart avgiftsbe-
stämda pensionsplaner. Koncernens förpliktelser av-
seende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att 
de anställda utfört tjänster åt bolaget under en period.

Koncernen har i Norge förmånsbestämda pensionsplaner, 
där ingår även pensionsavtalet med Finaref AB:s VD. Kon-
cernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda 
pensionsplaner beräknas genom en uppskattning av den 
framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin 
anställning i både innevarande och tidigare perioder. 
Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Diskonte-
ringsräntan är räntan på balansdagen på en förstklassig 
företagsobligation med en löptid som motsvarar koncer-
nens pensionsförpliktelser. När det inte finns en aktiv 
marknad för sådana företagsobligationer används istället 
marknadsräntan på statsobligationer med en motsva-
rande löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktua-
rie med användande av den så kallade Projected Unit 

Credit Method. Vidare beräknas del verkliga värdet av 
eventuella förvaltningstillgångar per rapportdagen.

Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt 
värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella 
vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom 
att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda 
antagandet eller genom att antagandena ändras. Aktua-
riella vinster och förluster redovisas som intäkt eller kost-
nad i övrigt totalresultat. Omvärderingar som redovisas i 
övrigt totalresultat omklassificeras inte till resultatet. 
Omvärderingarna utgörs, utöver aktuariella vinster och 
förluster, av skillnaden mellan verklig och beräknad 
avkastning på pensionstillgångar.

I årets resultat redovisas de poster hänförliga till intjä-
ningen av förmånsbestämda pensioner samt vinster och 
förluster som uppkommer vid reglering av en pensions-
skuld samt det finansiella nettot avseende den förmåns-
bestämda planen.

Balansräkningen redovisat värde för pensionsförpliktelser 
motsvarar förpliktelsernas nuvärde på balansdagen, med 
avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångar 
samt oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under 
tidigare perioder.

Ersättning vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas endast om bolaget är bevisligen 
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, 
av en formell detaljerad plan all avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas 
som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, 
redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet 
kommer att accepteras och antalet anställda som kommer 
att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det 
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets 
storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovi-
sas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal 
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser redovisas när det finns ett möjligt 
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra fram-
tida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det 
inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Likvida medel ingår saldo 
på plusgirokonton samt tillgodohavande på bankkonton.
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Not 2 Räntor
2013-01-01– 2012-01-01–

kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Ränteintäkter på utlåning till 
övrigt kreditinstitut 397 545
Ränteintäkter på utlåning till 
dotterbolag
Ränteintäkter på utlåning till 
allmänheten 522 908 508 839
Summa ränteintäkter 523 306 509 384

Räntekostnader för 
upplåning från allmänheten   –783   0
Räntekostnad för upplåning 
från kreditinstitut    –45 030 –59 863
Räntekostnader         –45 813 –59 863
Räntenetto 477 492 449 521

Medelränta
Genomsnittsränta på 
utlåning till
allmänheten 26,1% 26,2%
Genomsnittsränta på 
utlåning till
kreditinstitut 1,0% 0,7%
Genomsnittsränta på 
upplåning från
kreditinstitut 3,1% 4,2%

Medelräntan är beräknad på genomsnittliga 
räntebärande tillgångar och skulder.

2013-01-01– 2012-01-01–
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Ränteintäkternas geografiska 
fördelning
Sverige 136 439 132 202
Norge 137 043 134 215
Finland       249 823       242 967
Ränteintäkter       523 306       509 384

Not 3 Provisionsnetto
2013-01-01– 2012-01-01–

kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Provisionsintäkter
Utlåningsprovisioner 29 089 26 993
Provisionsintäkter 29 089 26 993

Provisionskostnader
Betalningsförmedlings-
provisioner  –162 –175
Summa provisions-
kostnader –162 –175

Provisionsintäkter periodiseras ej då de avser intäkter för 
att täcka de kostnader som uppkommer vid uppläggning 
av lån till kund, alternativt de kravavgifter som 
uppkommer när oreglerade krediter sänds för 
inkassorutiner. Då tid mellan utlägg för bolaget till krav på 
kund är minimal sker ingen periodisering.

2013-01-01– 2012-01-01–
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Provisionsintäkternas 
 geografiska fördelning
Sverige 7 624 6 791
Norge 6 995 6 384
Finland 14 470 13 817
Provisionsintäkter 29 089 26 993

Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner

2013-01-01– 2012-01-01–
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Valutakursförändringar –2 143 –4 024
Resultat finansiella 
 transaktioner –2 143 –4 024

Under 2013 finns ingen påverkan av säkringsinstrument 
eller inbäddade derivat.

2013-01-01– 2012-01-01–
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Nettoresultat av finansiella 
transaktioner, geografisk 
 fördelning
Sverige –1 964 –4 405
Norge –228 381
Finland 50 0
Resultat finansiella 
transaktioner –2 143 –4 024
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Not 5 Övriga rörelseintäkter
2013-01-01– 2012-01-01–

kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Återbäring försäkrings-
försäljning 4 823 3 572
Övriga rörelseintäkter 4 823 3 572

Fördelas sedan 2013 på samtliga länder.

Not 6 Administrationskostnader

kSEK
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Löner och andra ersättningar 27 823 23 286
Pensionskostnader1) 2 945 3 159
Sociala kostnader 5 861 4 978
Övriga personalkostnader 1 777 1 202
Personalkostnader 38 406 32 625

Porto, avisering och 
betalningsavgifter 5 550 5 884
Kreditupplysnings- och 
inkassokostnader 19 004 18 981
Revision och 
konsultationskostnader 2 036 2 193
Övriga köpta tjänster 11 697 11 372
Övriga kostnader 14 880 12 915
Administrationskostnader 53 167 51 346

Allmänna 
administrationskostnader 91 574 83 971
1) Angående pensionskostnader se not 17.

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Bolag
Ernst & Young
Revisionsuppdrag 1 201 1 315
Övriga tjänster 768 878
Summa 1 968 2 193

Övriga revisionsbolag
Övriga tjänster 68 0
Summa 68 0
Revisionskostnader 2 036 2 193

Angående medelantal anställda samt löner och ersätt-
ningar, se not 7.

Not 7 Personal och ledande befattningshavare

Medelantal anställda 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31
Antal anställda     varav män Antal anställda varav män

Sverige 25    32% 24 17%
Finland 9    11% 12 8%
Norge  14     7% 13 8%
Koncernen totalt  48     15% 49 14%

Vid beräkning av medeltal anställda har använts en 
genomsnittlig årsarbetstid av 1 800 timmar.

Förutom ovan specificerad personal köps administrativa 
tjänster från Redcats Nordic samt IT personal från extern 
leverantör.

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare 2013-12-31 2012-12-31
Fördelning mellan kvinnor och 
män i bolagets styrelse
Kvinnor 0 0
Män 5 5

Fördelning mellan kvinnor och 
män i företagsledningen
Kvinnor 4 5
Män 2 2

Löner och ersättningar
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode 
enligt beslut i årsstämma. Personer anställda i bolaget 
erhåller lön, och därmed inget styrelsearvode.
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  2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

kSEK
Löner och  

soc kost varav pension
Löner och  

soc kost varav pension
Ers till styrelseordförande 180 0 181 0
Soc kostn för ers till styrelseordförande 57 0   57 0
Ers till övr styrelsemedlem 138 0   145 0
Soc kostn för ers till övr styrelsemedlem 25 0  27 0
Lön och ers till VD 1 508 0  1 567       0
Soc kostn för lön och ers till VD 654  350   333  357
Löner till övriga anställda 26 315 0  21 854 0
Soc kostn för övriga anställda   8 503 2 595    7 824 2 802
Total lönekostnad 37 379 2 944 31 988 3 158

I enlighet med FFFS 2011:1 finns ersättningspolicy inklu-
derat som bilaga.

Ersättning till övriga styrelsemedlemmar avser medlem-
mar i kontroll kommittén i  Finaref AS.

Åtagande för VD/ledande befattningshavare:
Avtalad pensionsålder för VD är 62 år och kostnaderna 
utgörs av betalda pensionspremier i den norska förmåns-
bestämda pensionsplanen. 2013 uppgick inbetalningen 
till kSEK 350. För VD betalas en månadspremie in till en 
privat pensionsförsäkring utan ytterligare förpliktelser för 
företaget. 2013 uppgick inbetalningen till kSEK 216.

Inga övriga pensionsförpliktelser eller andra förpliktelser 
finns. 

Not 8 Övriga rörelsekostnader

kSEK
2013-01-01– 
2013-12-31

2012-01-01– 
2012-12-31

Marknadsföringskostnader 142 498 137 353
Övrigt 1 609 1 719
Övriga rörelsekostnader 144 107 139 072

Not 9 Lånefordringar
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Lånefordringar mot 
allmänheten, brutto 2 152 078 2 131 349
Reserveringar för befarade 
kreditförluster
(kapital, räntor och avgifter) –241 940 –247 960
Lånefordringar, netto 1 910 138 1 883 388

Av brutto lånefordringar är
förfallet sedan mindre än en 
månad 6 318 24 880
förfallet mellan en och tre 
månader 98 282 76 279
förfallet sedan mer än tre 
månader 309 521 314 769
ej förfallet 1 737 957 1 715 420
Lånefordringar, brutto 2 152 078 2 131 348

kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Kreditförluster på 
lånefordringar
Gruppvis värderade 
fordringar:
Årets nedskrivning avseende 
konstaterade kreditförluster –135 865 –198 991
Avsättning till reserv för 
befarade kreditförluster 4 510 45 995
Influtet på tidigare års 
konstaterade kreditförluster 79 806 77 081
Årets nettokostnad  –51 549  –75 914

Oreglerade fordringar, för vilka ränta löpande intäktsförs, 
föreligger inte.

Fordringar med nedsatt ränta ingår i osäkra fordringar, 
eftersom de omfattas av reservering för befarade kredit-
förluster. Samtliga förfallna fordringar har reserverats för 
övertagen egendom föreligger inte.

Not 10 Skatter
För perioden finns uppskjuten skatt och aktuell skatt. Ak-
tuell skatt härrör sig till periodens skattepliktiga resultat. 
Uppskjuten skatt uppstår på grund av temporära skillna-
der.

kSEK
2013-01-01–
2013-12-31       

2012-01-01–
2012-12-31

Periodens skattekostnad –56 838 –44 402
Justering föregående års 
skatt –5 184 –2
Uppskjuten skattekostnad (-) 
intäkt (+) 4 736 –208
Totalt redovisad skatte-
kostnad –56 390 –44 612

Skattekostnad
Resultat före skatt  220 492 175 529
Skall enligt gällande 
skattesats för  –12 483 –31 888
Effekt av andra skattesatser 
för utländska  –43 623 –37 803
Ej avdragsgilla kostnader  –1 159  –526
Ej skattepliktiga intäkter  190 26 020
Övrigt   172         –205
Redovisad effektiv skatt  –56 838     –44 401
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Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna inkomstskatter är hänförliga till följande:

2013-12-31 2012-12-31
Differenser avseende 
 avskrivning av
Anläggningstillgångar 126 152
Skatterevision Finaref OY 4 126 0
Pensioner 569 1 882
Summa Uppskjutna 
 skattefordringar 4 821 2 034

Not 11 Finansiella tillgångar och skulder
2013-12-31 Verkligt värde Redovisat belopp Definition i balansräkningen
Lånefordringar 54 500 54 500 Utlåning till kreditinstitut
Lånefordringar 1 910 138 1 910 138 Lånefordringar (mot hushåll) 
Lånefordringar 1 497 1 497 Övriga tillgångar
Finansiella tillgångar 1 966 135 1 966 135

Andra finansiella skulder 1 479 257 1 479 257 Skulder till kreditinstitut
Andra finansiella skulder 40 733 40 733 Övriga skulder
Andra finansiella skulder 59 311 59 311 Upplupna kostnader
Finansiella skulder 1 579 302 1 579 302

2012-12-31
Lånefordringar och kundfordringar 26 609 26 609 Utlåning till kreditinstitut
Lånefordringar och kundfordringar 1 883 388 1 883 388 Lånefordringar (mot hushåll)
Lånefordringar och kundfordringar 1 942 1 942 Övriga tillgångar
Lånefordringar och kundfordringar 0 0 Upplupna intäkter
Finansiella tillgångar 1 911 939 1 911 939

Andra finansiella skulder 1 442 096 1 442 096 Skulder till kreditinstitut
Andra finansiella skulder 27 180 27 180 Övriga skulder
Andra finansiella skulder 56 321 56 321 Upplupna kostnader
Finansiella skulder 1 525 597 1 525 597

Värdering till verkligt värde

Långfristiga fordringar
Beräkning av ett verkligt värde för långfristiga fordringar 
görs i prognossyfte genom en diskontering av framtida 
kassaflöden med nu gällande ränta.

Räntebärande skulder
Beräkning av ett verkligt värde för räntebärande skulder 
görs i prognossyfte genom en diskontering av framtida 
kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till 
aktuell marknadsränta.

Kortfristiga fordringar och skulder
För kortfristiga fordringar och skulder, som kundfordringar 
och leverantörsskulder, med en kvarvarande löptid på 
mindre än sex månader anses det redovisade värdet 
reflektera verkligt värde.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas och klassificeras utifrån fyra 
kategorier: finansiella tillgångar som värderas till a) verk-
ligt värde via resultaträkningen b) investeringar som hålles 
till förfall c) lånefordringar samt d) finansiella tillgångar 
som kan säljas.

Den största posten på tillgångssidan tillhör c) låneford-
ringar.

a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen.
Principiellt valutasäkrar Finaref AB de under året förvän-
tade utdelningarna från dotterbolagen i Finland och 
Norge. Valutasäkringen marknadsvärderas månadsvis och 
effekten redovisas i resultaträkningen. Valutasäkring 
skedde för utdelning 2009 (2008 års resultat) men har ej 
skett efter det.

b) Investeringar som hålles till förfall
Finaref innehar inga investeringar som hålles till förfall.
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c) Lånefordringar
Lånefordringar avser de fordringar som bolagen har på 
hushåll i de nordiska länderna samt de fordringar som 
bolaget har på dotterbolagen. Värdering sker med 
avdrag för nedskrivningsbehov enligt specifikationer 
nedan.

En lånefordran uppkommer när utbetalning skett till kund. 
En fordran för ränta och avgift uppkommer när krav för 
dessa aviserats. Som finansiell tillgång finns fordran kvar 
tills betalning skett eller kreditförlust konstaterats.

Lånefordran mot allmänheten
Utlåning sker in blanco, väl fördelat över befolkningen på 
de marknader koncernen verkar. Hälften av utlåningen 
sker i Finland och den andra hälften är jämnt fördelat mel-
lan Sverige och Norge. Utlåningen är till 100 % mot hus-
håll.

Oreglerade fordringar:
Som oreglerad fordran avses fordran som överlämnats för 
inkassering, då amortering och ränta är förfallna sedan 
mer än 60 dagar. lntäktsföring av ränta upphör härvidlag.

Debiterad ränta på lån som överförs till inkasso, samt 100 
% av ränta på lån mot dödsbon återföres. Ränta som här-
efter inflyter, intäktsförs enligt kontantprincipen.

Konstaterade kreditförluster:
Fordringar som överförs till långtidsbevakning redovisas 
som konstaterade kreditförluster.

Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster:
Influtna medel på tidigare konstaterade kreditförluster 
redovisas under denna post i resultaträkningen.

Övriga lånefordringar
Inga övriga lånefordringar finns på balansdagen.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Posten avser främst förutbetalda kostnader till leverantö-
rer.

d) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas avser de tillgångar 
som löpande är till försäljning. Finaref-koncernen har inga 
tillgångar som tillhör denna kategori.

Finansiella skulder
En finansiell skuld uppkommer när överenskommelse 
nåtts med långivare och likvid erhållits. Skuld för upp-
lupna räntor bokas löpande som kostnad på resultaträk-
ningen. Skuld för räntor och kapital tas bort från balans-
räkningen när betalning skett.

Under 2013 har all upplåning skett via ägaren Credit Agri-
cole Consumer Finance direkt till respektive bolag. Upp-
låningen sker i lokal valuta.

För Finaref-koncernen finns endast finansiella skulder som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Leasing
Bolaget redovisar all leasing som operationell leasing.

Materiella och immateri ella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivning enligt plan grundas på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och fördelas över den beräknade nyttjande-
perioden.

Immateriella tillgångar
De immateriella tillgångarna består av licenser och 
externt upparbetade kostnader för det scoringsystem 
som används aktivt i verksamheten. Vidare se not 12.

Årlig procentuell avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden

Sverige Norge  Finland 
Kontorsinventarier 20% 20% 33%
Datorutrustning 33% 33% 33%
Immateriella tillgångar 33% 33% 33%

Not 12 Immateriella tillgångar
Ingen goodwill förekommer

Övriga immateriella tillgångar

kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Anskaffningsvärde
Ingående värde licens 9 567 9 567
Ingående värde scoringsystem 0 0
Anskaffat under året   583 0
Utgående värde 10 150 9 567

Avskrivningar
Ingående värde –7 625 –6 616
Arets avskrivningar –1 028 –1 009
Utgående värde –8 653 –7 625
Redovisat värde 1 497 1 942

Not 13 Materiella anläggningstillgångar
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Anskaffningsvärde
Ingående värde kontors-
utrustning 2 804 2 927
Ingående värde möbler och 
inredning 829 839
Anskaffat under året kontors-
utrustning 202 0
Anskaffat under året möbler  
och inredning 0 0
Utrangerat –341 0
Valutakursdifferens 0 0
Utgående värde 3 494 3 765

Avskrivningar
Ingående värde –3 217 –2 940
Arets avskrivningar –349 –391
Utrangerat 341 0
Valutakursdifferens 5 0
Utgående värde –3 220 –3 331
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Utgående redovisat värde 274 434

Not 14 Övriga tillgångar
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Fordringar på närstående 0 0
Förskottsbetalningar, 
skattefordran 0 11 848
Övrigt 1 192 1 360
Övriga tillgångar, netto 1 192 13 208

Av fordringar på närstående, utgör 0 (97 767) kSEK ante-
ciperad utdelning från dotterföretag. 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Periodisering agentkostnader 9 170 7 082
Övrigt 4 275 3 823
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 13 445 10 905

Övrigt avser Profit sharing med 2 793 kSEK samt förutbe-
talda kostnader till leverantörer där leverans ska matcha 
nyttjandet.

Not 16 Eget kapital
Utdelning har skett under 2013 till respektive bolags 
ägare.

Totalt sett ska 95 % av hela koncernens vinst delas ut. 
Detta innebär alt 95 % av vinsten plockas ur respektive 
bolag för att betala ut till ägaren av Finaref AB. Denna 
betalning sker under förutsättningen att koncernen håller 
kapitalbibehållandekravet på 10 % som ställs enligt Basel 
Il. Under 2013 utbetalades 164 649 kSEK för räkenskaps-
året 2012. För 2013 beräknas det betalas ut 39 200 kSEK 
och betalningen beräknas att genomföras i mars 2014.

Kursdifferenser som är hänförliga till omräkning av kon-
cernens utländska dotterbolags funktionella valutor till 
SEK ackumuleras i omräkningsreserven. Vid försäljning av 
utländsk verksamhet omklassificeras den ackumulerade 
omräknade valutaeffekten och redovisas i årets resultat, 
där den inkluderas i vinsten eller förlusten vid försälj-
ningen.

Not 17 Pensioner 
2013-01-01– 2012-01-01–

kSEK  2013-12-31 2012-12-31
Pensionskostnader  2 945 3 159
Pensionskostnader 2 945 3 159
1)  Av årets pensionskostnader utgör 600 (561) kSEK individuella pensionspremier i 

koncernen.

Finaref AS 2013-01-01– 2012-01-01–
2013-12-31 2012-12-31

Årets intjänade pensions-
rättigheter 717 641
Räntekostnad på för-
pliktelserna 148 243
Arbetsgivaravgift  137 125
Netto Pensionskostnad 1 001 1 009

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel

2013–12–31 2012–12–31
Ändring brutto pensions-
förpliktelser 
Pensionsförpliktelse 1.1 13 348 12 396
Reduceringar och regleringar 717 641
Räntekostnad 295 408
AGA av netto 
pensionsförpliktelse –137 787
Aktuariell vinst eller förlust –3 469 –101
Utbetalning pension –29 –36
Brutto pensionsförpliktelser 10 726 14 096

Ändringar brutto pensions-
medel 
Verkligt värde pensionsmedel 
1.1 –7 317 –6 790
Förväntad avkastning på 
 pensionsmedel –147 0
Administrationskostnader 0 75
Faktisk avkastning på 
pensionsmedel 0 –240
AGA av netto pensionsmedel 137 0
Premieinbetalningar –1 105 –1 089
Utbetalning av pensioner            29              36
Aktuariell vinst eller förlust –401  281
Verkligt värde pensionsmedel –8 805 –7 727
Netto balansförda 
pensionsförpliktelser –1 921 –6 369
Ekonomiska förutsättningar 
Diskonteringsränta 4,00% 2,20%
Förväntad löneutveckling 3,75% 3,25%
Förväntad pensionsutveckling 0,60% 0,00%
Förväntad G-regulering 3,50% 3,00%
Förväntad avkastning på 
fonderade medel 4,00% 2,20%

I koncernbalansräkningen återfinns skuld för pensioner 
som en del av övriga skulder. Åtagandet följer IAS 19.

Dotterbolaget Finaref AS har förmånsbestämda pen-
sionsöverenskommelser med åtta personer. Överenskom-
melsen ger rätt till definierade framtida utfästelser. Dessa 
är i huvudsak beroende på antal intjäningsår, lönenivå vid 
uppnådd pensionsålder och storleken på folkpensionsut-
fästelsen. Åtagandet är täckt genom försäkringsbolag.

Bolaget hade till 1 april 2007 en pensionsöverenskom-
melse för de anställda med Redcats AS. Efter detta datum 
gjordes en uppdelning och Finaref AS tog över sin andel 
av pensionsåtagandet.

Pensioner
För pensionsavtal med anställda, kan dessa slutas genom 
avgiftsbestämd eller förmånsbestämd pensionsplan. 
Avgiftsbestämd pensionsplan betyder bl.a. att bolaget 
betalar en engångssumma till ett försäkringsbolag och 
eventuella upp- eller nedgångar tillskrivs pensionstaga-
ren. Bolaget har därmed ingen ytterligare risk. För för-
månsbestämd pensionsplan garanteras pensionstagaren 
en viss slutlig pension och bolaget tar risken för värdeför-
ändring.
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Pensionsavtal finns med Finaref AB:s VD. Avtalet är teck-
nat enligt förmånsbestämd plan, och ingår som en del i 
den norska auktuarieberäknade planen. Vidare informa-
tion finns i not 7.

I del norska dotterbolaget Finaref AS finns förmånsbe-
stämd pensionsplan. Avsättningen auktuarieberäknas årli-
gen för att rätt belopp ska reserveras.

Not 18 Övriga skulder 
kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Skatteskulder 33 108 17 093
Skulder till närstående 0 0
Övrigt 7 626  10 088

40 734 27 180

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Skuld för sociala avgifter och 
semesterlön   3 709  4 034
Skuld för upplupna 
räntekostnader 16 209 17 239
Övrigt 39 393 35 166
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 59 311 56 439

Not 20 Löptidsinformation, bokfört värde
kSEK
Utlåning till övriga kreditin-
stitut 2013-12-31 2012-12-31
Betalbar på anfordran 45 641 26 609
Återstående löptid högst tre 
månader 8 859 0
Summa utlåning till 
kreditinstitut 54 500 26 609

Återstående löptid högst tre 
månader 264 165 200 248
Återstående löptid längre än 
tre månader men högst ett år 612 384 624 818
Återstående löptid längre än 
ett år men högst fem år 878 454 911 744
Återstående löptid längre än 
fem år 155 135 146 578
Summa lånefordringar   1 910 138   1 883 388

Uppskattningen om återstående löptid sker genom en 
beräkning med grund i låntagarnas verkliga återbetal-
ningsbeteende, inte vad som anges vid låneansökan.

Skulder till kreditinstitut 2013-12-31 2012-12-31
Betalbar på anfordran 0 0
Återstående löptid högst tre 
månader 252 277 75 652
Återstående löptid längre än 
tre månader men högst ett år 383 852 397 170
Återstående löptid längre än 
ett år men högst fem år 771 094 951 756
Återstående löptid mer  
än fem år 72 034 17 518
Summa skulder till kredit-
institut   1 479 257  1 442 096

varav mot koncernbolag 1 479 257 1 442 096
Övriga skulder
Betalbar på anfordran 40 735 27 181
Summa övriga skulder 40 735 27 181



 F-103

Resurs Norden AB före detta Finaref AB Historisk finansiell information

Not 21 Utländsk valuta
Belopp angivna i kSEK, 2013-12-31 SEK (NOK) SEK (EUR) Summa
Tillgångar i utländsk valuta
Utlåning till kreditinstitut  9 699 30 440      40 139
Lånefordringar  572 627 901 298 1 473 926
Aktier och andelar i koncernföretag 0 0 0
Immateriella 0  579 579
Materiella tillgångar 39 235 274
Förutbet kostnader och uppl intäkter 10 389  1 474  11 863
Uppskj skattfordran 569  4 126  4 695
Övriga tillgångar 339 708 1 047
Summa tillgångar 593 663 938 859 1 532 522

Skulder i utländsk valuta
Skulder kreditinstitut    408 368       660 889   1 069 257
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 17 534    21 445        38 979
Övriga skulder 16 309    17 573 33 882
Summa skulder 442 211 699 907   1 142 118

Nettoexponering 151 451 238 952 390 404

Nettoexponeringen för koncernen avser främst eget kapital i Finaref AS samt i Finaref OY. Omräkningsdifferenserna fram-
går av rapport över totalresultat vid balansräkningen. 

Not 22 Närstående

Upplysningar om närstående
Inga lån har utgivits till ledande befattningshavare inom 
Finaref-koncernen. Inga säkerheter har ställts och inga 
ansvarsförbindelser har ingåtts till förmån ledande befatt-
ningshavare. Inga närstående parter enligt IAS 24 är iden-
tifierade inom bolagen. 

Not 23 Risker

Kredit- och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risk för utebliven betalning från lån-
tagaren där förpliktelsen från låntagaren ej kan fullföljas.

Hantering av kreditrisk och därmed en analys av kundens 
återbetalningsförmåga, genomsyrar hela verksamheten 
och dess processer, i allt ifrån nykundsrekrytering, via kre-
ditbedömning, kravhantering och slutligen inkasso.

Bolaget arbetar aktivt med kredit-scoring och utnyttjar 
den kompetens som finns hos Credit Agricole SA med 
dotterbolag.

Kontinuerlig bevakning och uppföljning sker samt even-
tuellt ytterligare behov av kapital beslutas i månatliga rap-
porteringsmöten.

Lånefordran mot allmänheten
Utlåning sker in blanco, väl fördelat över befolkningen på 
de marknader koncernen verkar. Hälften av utlåningen 
sker i Finland och den andra hälften är jämnt fördelat mel-
lan Sverige och Norge. Utlåningen är till 100 % mot hus-
håll. För mer information se not 9.

Marknadsrisk
Marknadsrisk uppkommer genom värdeförändringar av 
finansiella instrument på grund av ändringar i räntor, valu-
takurser osv.

Valutarisk:
Koncernens valutarisk är huvudsakligen begränsad till 
eget kapital i de norska och finska dotterbolagen (se not 
21).

Vid konsolidering av de utländska dotterbolagen uppstår 
en omräkningsdifferens. Denna omräkningsdifferens 
redovisas i övrigt totalresultat.  Utvecklingen av nettoex-
ponering i utländsk valuta framgår av not 21.

Ränterisk:
All utlåning sker till rörlig ränta med viss fördröjning 
medan upplåningen binds till olika tidsperioder. Detta för 
att i möjligaste mån matcha utlåningen, vilket gör att 
endast små ränterisker föreligger i koncernen.

Övrig risk

Likviditetsrisk/låneskulder:
Likviditetsrisk är den risk som bolaget löper att på kort 
sikt få inskränkt betalningsförmåga. (se not 20)

Upplåning sker internt inom Credit Agricole-koncernen 
för att minimera likviditetsrisken. Lokal bank används som 
jämförelse för prissättningen.

Under 2013 har all upplåning skett via ägaren Credit Agri-
cole Consumer Finance direkt till respektive bolag. Upp-
låningen sker i lokal valuta.

Kapitalförvaltning
Ingen aktiv kapitalförvaltning förekommer. Koncernen 
lånar enbart upp de likvida medel som behövs för den 
löpande verksamheten.
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Operativ risk;
Definieras som den risk för förluster som orsakas av bris-
tande rutiner och kontroller, mänskliga fel eller externa 
händelser.

Operativ risk förebyggs och regleras genom dokumente-
rade interna processer. Dessa följs upp kontinuerligt 
genom intern och extern granskning.

Not 24 Kapitalkrav enligt Basel Il
Finaref AB och koncernen rapporterar kapitaltäckning till 
Finansinspektionen enligt Basel Il, dvs. Lagen om Kapital-
täckning och Stora Exponeringar 2006:1371.

Finaref AS rapporterar till Kredittilsynet i Norge. I Finland 
är endast bolag som tar emot inlåning rapporterings-
pliktiga, varför Finaref OY inte rapporterar.

Basel Il skapades för att förbättra de tidigare kapitaltäck-
ningsreglerna genom att med ett kapitalkrav återspegla 
risker och bibehålla kapitalnivån i det finansiella systemet.

Kraven delades upp i tre pelare:
Pelare 1  Miniminivå för kapitalkrav 

Kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk ska 
kvantifieras med hjälp av interna eller externa 
modeller och kapital ska avsättas i proportion till 
beräknade risknivåer.

Pelare 2  Riktlinjer för aktiv kapitaltillsyn 
Instituten ska ha en process för att bedöma kapi-
talbehovet i relation till risk-exponeringen samt 
ha en strategi för att bibehålla sin kapitalnivå. 
Myndigheterna ska undersöka om denna pro-
cess är tillräcklig.

Pelare 3  Upplysningskrav – krav på öppenhet 
Skärpta upplysningskrav ska bidra till god 
genomlysning av institutens kapitalsituation och 
riskprofil Marknadens löpande prissättning på 
institutens skulder och aktier förväntas avslöja 
förändringar i bankens riskprofil.

För Pelare 1 har Finaref AB beslutat att rapportera Kredit 
och Marknadsrisk enligt schablonmetoden och Operativ 
risk enligt basmetoden.

Schablonmetoden innebär att man ska ha en kapitalbas 
som lägst ska vara 8 % av riskvägda tillgångar. För Fina-
refs del blir kapitalbasen det egna kapitalet minskat med 
immateriella tillgångar.

Riskvägda tillgångar framräknas genom att man tar fram 
bolagets fordringar och riskväger dem enligt motparts-
risk.

Motpartsrisken vägs enligt följande:
Fordringar på staten 0 %
Fordringar på kreditinstitut  20 %
Fordringar på hushåll  75 %
Övriga fordringar 100 %

Kalkylen blir alltså:

 Eget kapital minskat immateriella tillgångar 
> 8 %

 Tillgångar på bankkonto × 20 % +  
 Fordringar på hushåll × 75 % +  
 Övriga fordringar × 100 %

 

Kapitalbas 
kSEK 2013-12-31 2012-12 31
Eget kapital 403 599 407 855
Immateriella tillgångar   –6 318 –3 976
Kapitalbas före utdelning 397 280 403 879

Föreslagen utdelning/ 
utdelning –39 200 –164 649
Kapitalbas efter föreslagen 
utdelning/utdelning 358 080 239 230

Eget kapital i koncernen överensstämmer inte med 
balansräkningen för koncernen eftersom Finaref AS dot-
terbolag VIAB AS inte ingår i den koncern som Finaref AB 
rapporterar. VIAB AS är ett inkassobolag och rapporterar 
själv såsom detta till norska Kredittilsynet.

Riskvägda tillgångar
kSEK 2013-12-31 2012-12-31

före 
riskvägning

efter  
riskvägning

före  
riskvägning

efter  
riskvägning

Fordringar på staten 0% 5 260 0 14 217 0
Fordringar på kreditinstitut 20% 54 140 10 828 26 273 5 255
Fordringar på hushåll 75% 1 910 138 1 432 604 1 883 388 1 412 541 
Övriga fordringar 100% 16 540 16 540 14 886 14 886

1 986 079 1 459 972 1 938 764 1 432 682

Operativ risk
Operativ risk beräknas enligt basmetoden. Basmetoden 
innebär:

De tre senaste årens genomsnittliga nettointäkt (ränte-
netto + provisionsnetto + netto finansiella transaktioner 
och övriga rörelseintäkter + erhållen utdelning) × 15 %.
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kSEK 2013-12-31 2012-12-31
Nettointäkt år 2010 372 772 372 772
Nettointäkt år 2011 487 295 487 295
Nettointäkt år 2012 475 893 475 893
Nettointäkt år 2013 509 556
Genomsnittlig nettointäkt de 
tre senaste åren 490 915 445 320
15% av genomsnittlig netto-
intäkt 73 637 66 798

I koncernen medräknas inte intäkt från Finaref AS’ dotter-
bolag VIAB AS, då detta bolag rapporterar själv till det 
norska Finanstilsynet som inkassobolag.

Lägsta kapitalkrav
Genom att beräkna 8 % på riskvägda tillgångarna + ope-
rativ risk enligt basmetoden får man fram bolagets lägsta 
belopp för kapitalbas.

kSEK 2013-12-31 2012-12·31
Riskvägda tillgångar 1 459 972 1 432 682

Lägsta kapitalkrav för Kredit- 
och marknadsrisk 8% 116 798 114 615
Kapitalkrav för Operativ risk 79 792 66 798
Totalt lägsta kapitalkrav enligt 
Pelare 1 196 590 181 413
Befintlig kapitalbas 358 080 239 230
överskott i kapitalbas 161 490 57 818

Kapitalbasen är beräknad efter avdrag av föreslagen 
utdelning.

Beträffande Riktlinjer för aktiv kapitaltillsyn, Pelare 2, 
beslutas om ytterligare behov av kapitalbas vid återkom-
mande möten inom speciellt fokuserade kommittéer.

Riskscenarier Behandlas på följande möten Periodicitet
Kredit- och Marknadsrisk Rapporteringsmöte Månatligen
Operativ risk Operational Risk and Permanent Control Committee Halvårsvis
Likviditetsrisk Financial Committee Kvartalsvis
Valutarisk Financial Commiltee Kvartalsvis
Affärsrisk Rapporteringsmöte Månatligen
Strategiska risker Rapporteringsmöte Månatligen
Ränterisk Rapportering till Finansinspektionen Kvartalsvis

– redovisas på rapporteringsmöte

Kredit- och Marknadsrisk samt Operativ risk täcks av kapi-
talkravet i Pelare 1. Ledningen i bolaget har genom beslut 
i ovanstående kommittéer under år 2013 bedömt att 
ytterligare behov av kapital ej varit aktuellt.

Se även kommentarer om risker i Bokslutskommentarer 
och noter, sidan 22.

Upplysningskrav enligt Pelare 3, ska tillhandahållas mark-
naden av högsta moderbolaget i en koncern.

Härvid hänvisas till Credit Agricole SA, med hemsida: 
http://www.credit-agricole.com

Not 25 Information om bolaget
Koncernredovisningen för år 2013 består av moderbola-
get, Finaref AB, och dess dotterbolag, tillsammans 
benämnd koncernen eller Finaref.

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte 
i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Ödegärdsgatan 
6, Borås.

Finaref AB är helägt av Credit Agricole Consumer Finance 
som är ett helägt dotterbolag till Credit Agricole SA. 
 Credit Agricole SA:s årsredovisning finns att hämta på 
hem sidan www.credit-agricole.com

Not 26 Händelser efter balansdagen
Resurs Norden AB före detta Finaref AB förvärvades av 
Resurs Bank AB den 1 april 2014. Den 1 november 2014 
flyttades Resurs Norden AB:s verksamhet till Resurs Bank 
AB genom en inkråmsöverlåtelse. Bolaget har också avre-
gistrerats hos Finansinspektionen.

Helsingborg, 11 april 2016

Ronny Persson

Styrelseledamot



F-106 

Historisk finansiell information Resurs Norden AB före detta Finaref AB

Revisorsrapport avseende historisk finansiell information

Till styrelsen i Resurs Norden AB, org.nr.5566343280

Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Resurs Norden AB på sidorna F-89–F-105, som omfattar 
koncernbalansräkningarna per 31 december 2013 samt 31 december 2012 och koncernresultaträkningarna, kassa-
flödesanalyserna och redogörelserna för förändringar i eget kapital för dessa år samt ett sammandrag av väsentli-
ga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och pre-
senteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, förändringar i eget kapital 
och kassaflöde i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU och komplet-
terande tillämplig normgivning. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern 
kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga 
felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rappor-
terna tas fram och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision i 
enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att vi föl-
jer etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finan-
siella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumente-
rade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar.

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt innebär 
att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rap-
porterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finan-
siella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna 
kontroll som är relevant för bolagets framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som 
en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten 
av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstäl-
lande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International Financial 
Reporting Standards, så som de antagits av EU, och kompletterande tillämplig normgivning av koncernens ställ-
ning per den 31 december 2013och 31 december 2012 samt av koncernens resultat, redogörelse för förändringar i 
eget kapital och kassaflöden för dessa år.

Helsingborg den 11 april 2016

Ernst & Young AB

Jesper Nilsson

Auktoriserad Revisor
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Dan-Aktiv A/S

Finansiell information per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2013 och 2012

Ledningens och styrelsens uttalande för den reviderade konsoliderade finansiella information för Dan-
Aktiv A/S för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2013 och 2012
Ledningen och styrelsen har idag gått igenom och godkänt årsredovisningarna för Dan-Aktiv A/S för 2013 och 
2012, som ingår i detta prospekt. Årsredovisningarna är upprättade i enlighet med dansk lag om årsredovisning 
och är baserade på de lagstadgade årsredovisningarna för Dan-Aktiv A/S för 2013 och 2012, vilka antogs av styrel-
sen och ledningen för Dan-Aktiv A/S den 17 mars 2014 och den 22 maj 2013. 

För att ge en så relevant och jämförbar information som möjligt, har intäkter och kostnader och tillgångar och skul-
der omgrupperats och erhållit nya namn för att bättre återge företagets utlåningsverksamhet. Omgrupperingen 
och namnändringen har inte påverkat rapporterat rörelseresultat och eget kapital för 2013 och 2012. 

Enligt vår uppfattning ger årsredovisningarna en sann och rättvis bild av den finansiella ställningen för bolaget den 
31 december 2013 och 2012 och för resultatet av bolagets verksamhet och kassaflöden under räkenskapsåret 1 
januari 2013 – 31 december 2013 och 1 januari 2012 – 31 december 2012 i enlighet med den danska årsredovis-
ningslagen (Danish Financial Statements Act).

Helsingborg, 17 april 2016

Ledning:

 Kenneth Nilsson Peter Rosén
 CEO CFO

Styrelse:

 Jan Samuelson Martin Bengtsson

 Mariana Burenstam Linder Fredrik Carlsson

 Anders Dahlvig Christian Frick

 Lars Nordstrand Marita Odélius Engström

David Samuelson
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Resultaträkning
TDKK Not

01/01/2013–
31/12/2013

01/01/2012–
31/12/2012

Ränteintäkter 229 560 235 984
Räntekostnader 2 –29 329 –33 432
Provisionsintäkter 18 385 17 087
Nettointäkter/kostnader från finansiella 
 transaktioner 218 616 219 639
Summa rörelseintäkter 218 616 219 639

Allmänna administrationskostnader 3 –75 542 –76 202
Av- och nedskrivningar av tillgångar –1 750 –1 811
Totala kostnader före kreditförluster –77 292 –78 013

Resultat före kreditförluster 141 324 141 626
Kreditförluster, netto 97 729 95 273
Rörelseresultat 43 595 46 353

Skatt på årets resultat 4 –10 677 –11 525
Årets resultat 32 918 34 828

Vinstutdelning 
Föreslagen utdelning för året 9 300 33 100
Överfört till balanserade vinstmedel 23 618 1 728

32 918 34 828
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Rapport över finansiell ställning
TDKK Not 31/12/2013 31/12/2012
Tillgångar
Kassa och bank 3 10 002
Utlåning till allmänheten 5 1 129 833 1 123 478
Fordringar hos koncernföretag 32 708 8 040
Materiella anläggningstillgångar 6 2 437 2 549

Övriga tillgångar
Aktuella skattefordringar 2 507 391
Övriga fordringar 1 290 1 197
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 345 1 506
Summa tillgångar 1 170 123 1 147 163

Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 9 803 17 144
Skulder till koncernföretag 7 1 075 423 1 051 834
Övriga skulder 23 706 20 026
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 366 475
Uppskjutna skatteskulder 2 754 1 031
Summa skulder och avsättningar 1 112 052 1 090 510

Eget kapital
Aktiekapital 8 10 100 10 100
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 47 971 46 553
Summa eget kapital 58 071 56 653

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 1 170 123 1 147 163

För information om redovisningsprinciper, se not 1.
För ytterligare information om eventualtillgångar, skulder och andra ekonomiska förpliktelser, se not 9. 

Rapport över förändringar i eget kapital

TDKK Aktiekapital
Föreslagen  

utdelning

Balanserad vinst 
inklusive årets 

resultat 
Summa  

eget kapital
Kapital, 1 januari 2012 10 100 38 500 11 725 60 325
Ägartransaktioner 
Årets utdelning – –38 500 – –38 500

Årets resultat – 33 100 1 728 34 828
Kapital, 31 december 2012 10 100 33 100 13 453 56 653

Kapital, 1 januari 2013 10 100 33 100 13 453 56 653
Ägartransaktioner
Utbetald utdelning – –31 500 – –31 500
Justeringar – –1 600 1 600 –

Årets resultat – 9 300 23 618 32 918
Kapital, 31 december 2013 10 100 9 300 38 671 58 071
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Rapport över kassaflöden (indirekt metod)
TDKK Not

01/01/2013–
31/12/2013

01/01/2012–
31/12/2012

Löpande verksamhet 32 918 34 828
Årets resultat
Justeringar för icke-kassaflödespåverkande transaktioner 11 41 772 46 767
Förändringar i rörelsekapital  12 –34 132 23 600
Finansiella intäkter 287 66
Finansiella kostnader –31 430 –33 497
Betalda inkomstskatter –9 851 –13 850
Kassaflöde från löpande verksamhet –436 58 184

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 706 –1 227
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 55 0
Kassaflöde från investeringsverksamhet –1 651 –1 227

Finansieringsverksamhet
Återbetalning av skulder till koncernföretag –316 912 –150 000
Upptagande av lån från koncernföretag 340 500 131 556
Utbetalad utdelning –31 500 –38 500
Kassaflöde från finansieringsverksamhet –7 912 –56 944
Årets kassaflöde –9 999 13
Likvida medel vid årets början 10 002 9 989
Likvida medel vid årets slut 3 10 002
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Noter 
Alla belopp presenteras i TDKK om inget annat anges. 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmän information
Dan-Aktiv A/S var ett publikt aktiebolag verksamt i Dan-
mark till den 22 April 2015 då det fusionerades med sitt 
moderbolag Nordic Consumer Finance A/S med Dan-
Aktiv A/S som det icke-övertagande bolaget. Den 28 
April 2015, fusionerades Nordic Consumer Finance A/S 
med sitt moderbolag Resurs Bank AB som det icke-över-
tagande företaget, och verksamheten togs över av den 
danska filialen till Resurs Bank AB. Verksamheten omfattar 
finansverksamhet för detaljhandeln.

Årsredovisningarna för 2013 och 2012 är baserade på de 
lagstadgade årsredovisningarna för 2013 och 2012 och 
upprättade i enlighet med den danska årsredovisningsla-
gen (Danish Financial Statements Act). Årsredovisning-
arna godkändes av ledningen för Dan-Aktiv A/S den 17 
mars 2014 respektive den 22 maj 2013. Den obligatoriska 
uppställningen för  resultat- och balansräkningen har 
använts. 

För att ge en så relevant och jämförbar information som 
möjligt, har intäkter och kostnader respektive tillgångar 
och skulder omgrupperats och erhållit nya namn för att 
bättre återge företagets utlåningsverksamhet. Omgrup-
peringen och namnförändringarna har inte påverkat rap-
porterat resultat och eget kapital för 2013 och 2012. 

Potentiella ändringar i uppskattade belopp som har 
inträffat efter godkännandet av de finansiella rapporterna 
för 2013 och 2012, godkända i enlighet med ovan, har 
inte redovisats i de omgrupperade finansiella rappor-
terna.

Uttalande om överensstämmelse
Årsredovisningarna för Dan-Aktiv A/S för 2013 och 2012 
har upprättats i enlighet med den danska årsredovis-
ningslagen (Danish Financial Statements Act) för medel-
stora företag. För att bättre uppnå en sann och rättvis bild 
av företagets utlåningsverksamhet, har inte den obligato-
riska uppställningen för presentation av resultat- och 
balansräkning använts. Ordningen på poster i resultaträk-
ningen och fördelningen av kostnader på kostnadsslag 
har justerats för att återspegla kostnadsstrukturen på utlå-
ningsverksamheten, och balansräkningen har presente-
rats i stort sett i likviditetsordning. 

Redovisningsprinciperna som har använts är oförändrade 
från tidigare år.

Redovisning och värdering
Intäkter redovisas i resultaträkningen i takt med intjä-
nande Vidare redovisas värdeförändringar på finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde eller till 
anskaffningskostnad . Dessutom är alla kostnader för året 
redovisade i resultaträkningen, om de inte utgör en del av 
en tillgång aktiverad i balansräkningen. Sådana kostnader 
inkluderar avskrivningar, ,nedskrivningar och kostnader 
för avsättningar såväl som förändringar till följd av änd-
ringar i uppskattade belopp som tidigare har redovisats i 
resultaträkningen.

Tillgångar redovisas i balansräkningen när det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till till-

gången kommer att tillfalla bolaget och värdet på till-
gången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Skulder redovisas i balansräkningen när det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar kommer att flöda ur 
bolaget och värdet av skulden kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Tillgångar och skulder värderas inledningsvis till 
anskaffningsvärde. Därefter värderas tillgångar och skul-
der enligt nedan.

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till kursen på 
transaktionsdagen. De valutadifferenser som uppstår 
mellan valutakursen på transaktionsdagen och valutakur-
sen på betalningsdagen redovisas i resultaträkningen 
som finansiell intäkter eller finansiell kostnad. 

Fordringar, skulder och andra monetära poster i utländsk 
valuta som inte är reglerade på balansdagen, omräknas 
till balansdagens valutakurs. De valutakursdifferenser som 
uppstår  mellan valutakursen på balansdagen och valuta-
kursen vid transaktionsdagen redovisas i resultaträk-
ningen som finansiell intäkter eller finansiell kostnad. .

Resultaträkning

Ränteintäkter
Ränteintäkter från finansiella tillgångar redovisas enligt 
effektivräntemetoden.

Den effektiva räntan är den ränta som som diskonterar de 
uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den 
finansiella tillgångens förväntade löptid till tillgångens 
redovisade värde. Ränteintäkter och räntekostnader inklu-
derar eventuella transaktionskostnader och andra skillna-
der från det ursprungliga värdet av tillgången eller skul-
den.

Räntekostnader
Räntekostnader från finansiella skulder redovisas enligt 
effektivräntemetoden. 

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter omfattar provisionsintäkter och avgifter i 
samband med utlåningsverksamheten som inte avser rän-
teintäkten från utlåning. Avgiftsintäkter redovisas när de 
intjänas. 

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar externa 
kostnader såsom kostnader för lokaler, försäljning och 
distributionskostnader såväl som kostnader för kontors-
material, etc. samt personalkostnader.

Av och nedskrivningar av tillgångar
Av- och nedskrivningar omfattar av- och nedskrivningar 
på materiella anläggningstillgångar. Beloppet bestäms 
enligt principbeskrivningen under “Materiella anlägg-
ningstillgångar”. 

Kreditförluster, netto
Kreditförluster innefattar konstaterade kreditförluster 
under året minskat med återvunna kreditförluster från tidi-
gare år, , förändringar i befarade kreditförluster med 
avdrag för  betalningar på lån som tidigare har skrivits ner. 
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Fordringar från utlåning redovisas netto för konstaterade 
kreditförluster och avsättningar för befarade kreditförlus-
ter.

Skatt på årets resultat
Årets skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Den skatt som kan hänföras till årets resultat redovisas i 
resultaträkningen, medan skatt som kan hänföras till 
transaktioner redovisade inom eget kapital redovisas 
direkt mot eget kapital.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Anskaff-
ningsvärdet består av anskaffningskostnader samt kostna-
der direkt relaterade till förvärvet fram till den tidpunkt då 
tillgången är färdig att användas.

Avskrivningar baseras på anskaffningsvärdet minskat med 
eventuella restvärden och görs linjärt över den förväntade 
livslängden på tillgångarna, vilka är: 

Inventarier, verktyg och utrustning 3–5 år 
Tillgångar med ett individuellt anskaffningsvärde på min-
dre än DKK 12 300 kostnadsförs direkt.

Nedskrivning av anläggningstillgångar
Redovisade värden för immateriella och materiella till-
gångar ses över årligen för att avgöra om det finns någon 
indikation på värdenedgång som överstiger bokfört 
värde. Om så är fallet, skrivs tillgången ned till detta lägra 
värde.

Lån till allmänheten
Utlåning till allmänheten redovisas i balansräkningen till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. Avsättningar för beräknade osäkra ford-
ringar görs och dras ifrån det redovisade värdet av lånet.

När den effektiva räntemetoden tillämpas, gör företags-
ledningen bedömningar när det gäller den förväntade 
livslängden av låneportföljen. Beräkningarna är baserade 
på tidigare erfarenheter av sambandet mellan avtalsliv 
och reellt liv för de olika typerna av lån i portföljen.  

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda kostnader omfattar förutbetalda kostnader 
avseende hyra, försäkringspremier, och prenumerationer.

Aktuella skatteskulder och skattefordringar
Aktuella skatteskulder och skattefordringar redovisas i 
balansräkningen som den förväntade beskattningsbara 
inkomsten för året justerat för skatt på skattepliktiga 
inkomster för tidigare år samt betald skatt.

Skulder till koncernföretag 
Skulder till koncernföretag redovisas initialt på verkligt 
värde netto efter transaktionskostnader. Därefter redovi-
sas skulderna till upplupet anskaffningsvärde och even-
tuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transak-
tionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 

resultaträkningen fördelat över låneperioden, med till-
lämpning av effektivräntemetoden som en räntekostnad i 
resultaträkningen under låneperioden. 

Övriga skulder
Övriga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, 
vilket i huvudsak överensstämmer med nominellt värde. 

Förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter består av betalningar för intäkter för 
kommande år.

Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar
Uppskjuten skatt beräknas genom att en balansräknings-
metod används som avser temporära skillnader som upp-
kommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar 
och skulder och desss redovisade värde på basis av den 
avsedda användningen av tillgången och regleringen av 
skulden.

Uppskjutna skattefordringar, inklusive skatt på skattemäs-
siga underskottsavdrag, värderas till det värde som till-
gången förväntas realisera, antingen genom eliminering 
av skatten på framtida vinster eller genom kvittning mot 
uppskjutna skatteskulder inom samma juridiska skatteen-
het.

Uppskjuten skatt beräknas på basis av de skatteregler och 
skattesatser som kommer att vara effektiva enligt lagstift-
ningen på balansdagen när den uppskjutna skatten för-
väntas bli utnyttjad som aktuell skatt. Eventuella änd-
ringar i uppskjuten skatt till följd av förändringar i skatte-
satser redovisas i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar bolagets kassaflöden för året 
uppdelade i löpande verksamhet, investeringsverksamhet 
och finansieringsverksamhet, förändringar under året i lik-
vida medel såväl som bolagets likvida medel vid årets 
början och slut.

Kassaflöden från den löpande verksamheten
Kassaflöden från den löpande verksamheten beräknas 
som årets resultat justerat för förändringar i rörelsekapital 
och icke-kontanta poster som påverkar, såsom av- och 
nedskrivningar och avsättningar. Rörelsekapitalet omfat-
tar lån, övriga fordringar och förskottsbetalningar, minskat 
med kortfristiga skulder exclusive poster som ingår i lik-
vida medel.

Kassaflöden från investeringsverksamhet
Kassaflöden från investeringsverksamhet består av kassa-
flöden från förvärv och avyttringar av immateriella och 
materiella tillgångar.

Kassaflöden från finansieringsverksamhet
Kassaflöden från finansieringsverksamheten består av 
kassaflöden från upptagande och återbetalning av lång-
fristiga skulder såväl som från betalningar till och från 
aktieägarna.
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Kassa och bank
Kassa och bank omfattar kassa och banktillgodohavan-
den. 

Kassaflödesanalysen kan inte omedelbart härledas från 
den publicerade årsredovisningen. 

Not 2 Räntekostnader 
Ingår i räntekostnader:
Betald ränta till koncernföretag 29 597 33 435

Not 3 Allmänna administrationskostnader
I allmänna 
administrationskostnader ingår 
personalkostnader enligt nedan :
Löner 25 638 21 619
Pensioner 1 515 1 380
Övriga sociala utgifter 194 64
Personalutgifter 27 347 23 063

Antal anställda i genomsnitt 49 47

I enlighet med avsnitt 98 B(3) i den danska 
årsredovisningslagen har offentliggörande av ersättning 
till styrelsen utelämnats.   

Not 4 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt för året 9 129 11 933
Uppskjuten skatt för året 1 723 –345
Justering av skatt avseende 
 tidigare år –175 –62

10 677 11 526

Not 5 Utlåning till allmänheten 
Följande belopp förfaller till 
betalning mer än ett år efter 
årsskiftet 560 914 553 841

Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 1 januari 9 659 8 432
Årets anskaffning 1 706 1 227
Utrangeringar –145 0
Anskaffningsvärde 31 december 11 220 9 659

Av- och nedskrivnignar 1 januari 7 110 5 300
Årets avskrivningar 1 748 1 810
Återföring av nedskrivningar och 
avskrivningar på sålda tillgångar –75 –
Av- och nedskrivnignar 31 
december 8 783 7 110

Redovisat värde den  
31 december 2 437 2 549

Not 7 Lån från närstående
Skulden förfaller till betalning 
enligt nedan:
Efter 5 år 42 000 0
Mellan 1 och 5 år 502 000 722 000
Långfristig del 544 000 722 000

Inom 1 år 531 423 329 834
1 075 423 1 051 834

Not 8 Aktiekapital 
Aktiekapitalet består av 10 100 000 aktier till ett nominellt 
värde av DKK 1. Inga aktier tillskrivs några särskilda 
rättigheter.
Det har inte skett några förändringar i aktiekapitalet 
under de senaste 5 åren.

Not 9 Eventualtillgångar, skulder och andra ekonomiska 
förpliktelser 
Hyresavtal och leasing
Leasingåtaganden i operationell 
leasing. Summa framtida 
leasingavgifter:
Inom 1 år 456 585
Mellan 1 och 5 år 654 0

1 110 585

Ansvarsförbindelser inkluderar en 
förpliktelse gentemot Experian 
relaterad till det positiva 
registret, där det ingicks ett avtal 
på fem år från och med 2012. 
Den totala skyldigheten är 
maximalt; 940 1 175
Tomträttsskyldigheter, icke-
uppsägningsbar fram till slutet av 
2017 9 482 11 852

Not 10 Närstående och ägande
Bestämmande och  inflytande Bas
Nordic Consumer Finance A/S Majoritetsägare
Crédit Agricole S.A. Yttersta moderbolag

Som beskrivs i not 1, överfördes kontrollen över bolaget 
efter balansdagen, vilket resulterade i att Resurs Holding 
AB tog kontrollen över bolaget. 

Transaktioner
Det har inte förekommit några transaktioner med styrel-
sen, ledande befattningshavare, betydande aktieägare, 
koncernföretag eller andra närstående, med undantag för 
koncerninterna transaktioner och vanlig ersättning till 
ledande befattningshavare.  

Ägande
Följande aktieägare är registrerade i bolagets aktieport-
följ som innehavare av minst 5 % av rösterna eller åtmins-
tone 5 % av aktiekapitalet.

Nordic Consumer Finance A/S
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Koncernredovisning
Bolaget ingår i koncernredovisningenför Crédit Agricole 
S.A.

Koncernredovisningen för Crédit Agricole S.A. kan erhål-
las på följande adress:

Crédit Agricole S.A. 
12 place des Etats-units 
92545 Montrouge cedex, France 
www.credit-agricole.com/en

Not 11 Kassaflödesanalys--justeringar
Finasiella intäkter –287 –66
Finansiella kostnader 29 618 33 497
Av- och nedskrivningar, inklusive 
vinster och förluster vid 
försäljning 1 764 1 810
Skatt på årets resultat 10 677 11 526

41 772 46 767

Not 12 Kassaflödesanalys—förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar och 
övriga fordringar –31 312 22 617
Förändring av leverantörsskulder, 
etc. –2 820 983

–34 132 23 600



 F-115

Dan-Aktiv A/S Historisk finansiell information

N.B. den svenska texten är en översättning från danska
Oberoende revisionsberättelse Den uafhængige revisors påtegning på årsregnska-

bet
Till läsarna av detta prospekt Til læserne af dette prospekt

Vi har granskat de finansiella rapporterna för Dan-Aktiv 
A/S för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 och 
1 januari till 31 december 2012, vilket inkluderar resultat-
räkning, balansräkning, rapport över förändringar i eget 
kapital, kassaflöden, fotnoter och en sammanfattning av 
redovisningsprinciper, såsom det presenteras på sidorna 
F-108–F-114. De finansiella rapporterna är upprättad i 
enlighet med den danska årsredovisningslagen (Danish 
Financial Statements Act).

Vi har revideret årsregnskabet for Dan-Aktiv A/S for regns-
kabsåret 1. januar – 31. december 2013 og 1. januar – 31. 
december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og 
anvendt regnskabspraksis, jf. side F-108–F-114. Årsregn-
skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledningens ansvar för de finansiella rapporterna Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledningen är ansvarig för att upprätta finansiella rapporter 
som ger en sann och rättvis bild i enlighet med den 
danska årsredovisningslagen (Danish Financial Statements 
Act) och för sådan intern kontroll som ledningen bedömer 
är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller felaktigheter.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisorernas ansvar Revisors ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna 
på grundval av vår revision. Vi har genomfört vår revision i 
enlighet med internationella standarder och god revi-
sionssed i Danmark. Detta kräver att vi följer etiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att de finansiella rapporterna inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-
bet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision innefattar granskningsåtgärder för att uppnå 
revisionsbevis om belopp och upplysningar i de finansiella 
rapporterna. Den revisionsmetod som väljs beror på revi-
sorernas omdömen, bland annat genom att bedöma ris-
kerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rappor-
terna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
felaktigheter. Vid riskbedömningen tar revisorerna i beak-
tande den interna kontroll som är relevant för hur bolaget 
upprättar de finansiella rapporterna för att ge en sann och 
rättvis bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att uttrycka en åsikt om effektiviteten av bola-
gets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering av de redovisningsprinciper och uppskattningar 
som ledningen har använt, samt en utvärdering av den 
övergripande presentationen i de finansiella rapporterna.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at 
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnska-
bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlin-
formation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 
intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej-
delse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der 
er passende efter omstændighederne, men ikke at 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering 
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en 
vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden för vår 
revisionsbedömning.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Vår revision har inte resulterat i några anmärkningar. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Uttalanden Konklusion
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna, 
såsom det presenteras på sidorna F-108–F-114, en rättvi-
sande bild av den finansiella ställningen för bolaget den 
31 december 2013 och den 31 december 2012 och för 
resultat och kassaflöde av bolagets verksamhet under 
räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 och 1 janu-
ari till 31 december 2012 i enlighet med den danska årsre-
dovisningslagen (Danish Financial Statements Act).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, jf. side 
F-108–F-114, giver et retvisende billede af selskabets akti-
ver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 
og 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets 
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2013 og 1. januar – 31. december 2012 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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En fråga att särskilt beakta Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Utan att ändra vårt uttalande ovan vill vi rikta uppmärk-
samhet på not 1 i de finansiella rapporterna, där ledningen 
har beskrivit redovisningsprinciperna såväl som fusionen 
mellan Dan-Aktiv A/S och dess moderbolag Nordic Con-
sumer Finance A/S, med Dan-Aktiv A/S som det icke-över-
tagande bolaget. 

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom 
på note 1 i årsregnskabet, hvor ledelsen har beskrevet 
anvendt regnskabspraksis samt fusionen af Dan-Aktiv A/S 
med dets moderselskab, Nordic Consumer Finance A/S, 
med Dan- Aktiv A/S som det ikke-fortsættende selskab. 

Köpenhamn, 17 april 2016 København, den 17 april 2016
PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 CVR no. 33 77 12 31

Jesper Wiinholt Rikke Lund-Kühl
Statsautoriseret revisor/ Auktoriserad statsrevisor Statsautoriseret revisor / Auktoriserad statsrevisor 
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