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Om Marginalen Bank 
Marginalen Bank vänder sig till privatpersoner och företag som vill ha en 
lyhörd bank, som erbjuder användarvänliga finansiella tjänster som lån, 
löne- spar- och företagskonton samt betal/kreditkort och försäkringar. Vi 
har cirka 300 000 kunder i Sverige och 300 medarbetare den 2017-12-31 
fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. 

En central del av vår vision är att hjälpa fler företag och privatperso-
ner till en enklare och bättre ekonomisk vardag. Vi vill att så många 
människor som möjligt ska få tillgång till enkla och tydliga finansiella 
tjänster. Ett exempel är Omstartslånet, som är framtaget för personer 
som behöver hjälp med att reda ut en komplicerad ekonomisk situation 
eller för att till exempel finansiera ett bostadsköp.

Marginalen Bank Bankaktiebolag är moderbolag i en ny underkoncern 
(Bankkoncern) inom den konsoliderade situationen ESCO Marginalen AB. 
Bankkoncernen bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans 
AB, Sergel Finans Oy (Finland) samt Sergel Finans AS (Norge) förvärva-
des den 30 juni 2017 från Telia Company. De nya dotterbolagen äger och 
förvärvar kreditportföljer i respektive land.

I bankkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och 
myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiservice och HR. 

Marginalen Bank är certifierad enligt ISO 9001:2015 och står under 
Finansinspektionens tillsyn. Samtliga konton omfattas av den statliga 
insättningsgarantin.

Den formella årsredovisningen omfattar sidorna 31-80.

Produktion: Marginalen Bank och Narva
Tryck: Elanders, Mölnlycke, 2018
Illustration: Lisa Aisato och Marija Stojisavljevic 
Foto: Marginalen Bank, bsmart samt Åke Westin
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Vi lägger stor vikt vid att våra tjänster ska vara enkla att 
använda och förstå, våra villkor transparenta och vårt 

bemötande personligt och hjälpsamt.

Leverans och distribution

Kundservice Webb Mobil Personliga möten

 Privatkunder Företagskunder  Paketering
Lån 

Transaktionskonton 

Sparkonton 

Finansiering 
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Ekonomiservice 
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Försäkringar

Kort 

Lån 

Löne- och sparkonton 

Försäkringar

Enkel 

Smart 

Modern 

Användarvänlig 
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Personlig 

Lyhörd

Vårt erbjudande
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Året i korthet
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 • Resultatet i bankkoncernen ökade 
från 109,0 mkr till 301,3 mkr.

 • Marginalen Bank förvärvade 
kreditportföljer till ett värde 
av 1,6 mdr kronor, med avdrag 
för uppskjuten skatt, från Telia 
Company. Förvärvet ingick som 
en del i Marginalens förvärv av 
Sergelbolagen.

 • Flera nya samarbetsavtal teck-
nades, bland annat med fintech-
företaget Toborrow som ett led i 
att utveckla bankens finansierings-
erbjudande mot mindre företag.

 • Marginalen Bank toppade listan 
över de nöjdaste privatlånekun-
derna på marknaden enligt årets 
SKI-undersökning bland svenska 
banker.

 • Lanserade en ny kortplattform 
som skapar förutsättningar för 
effektivare produktutveckling.

 • Internet- och mobilbanken utveck-
lades och anpassas nu automatiskt 
efter varje unik besökare.

NYCKELTAL, MKR 2017 2016 2015 

Räntenetto 536,1 557,7 572,9

Rörelseintäkter 885,6 723,9 735,2

Totalresultat 301,4 109,2 86,4

Kapitalbas* 2 107,5 1 900,1 1 789,5

Total kapitalrelation i %* 17,9 16,7 16,3

Rörelseintäkter, Mkr Utlåning till allmänheten, Mkr Inlåning från allmänheten, Mkr

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Blancolån

Omstartslån

Kreditkort

Företagsutlåning

Egengenererade kreditportföljer

Förvärvade krediter

Övrigt, inkl. koncernlån

14%

9%

4%

9%

2%
5%

57%

Utlåning per produkt, i %

*  Avser moderbolaget
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Därför behövs  
en annorlunda bank
Marginalen Bank förenklar den ekonomiska vardagen för såväl 
privatpersoner och företagare som kommuner och myndigheter. 
Genom att lyssna på våra kunder och erbjuda okomplicerade 
och konkurrenskraftiga produkter och tjänster, skapar vi tid och 
möjligheter för människor och företag att utvecklas. 

Vi vill göra skillnad
För oss är det viktigt att erbjuda pro-
dukter och tjänster som människor 
behöver och som verkligen gör 
skillnad i samhället. Vi vill vara en 
motvikt till de allt mer komplice-
rade sparprodukterna som växer 
fram på marknaden. Våra produkter 
och tjänster ska därför vara enkla, 
transparenta och trygga. Det är en 
självklarhet att privatpersoner och 
företag som lånar ut pengar till oss 
ska få en skälig ränta. Därför satsar vi 
på att erbjuda några av marknadens 
mest konkurrenskraftiga spar- och 
och transaktionskonton.

Alla kunder är lika viktiga
Det finns ett stort antal människor i 
samhället som helt eller delvis står 
utanför bankmarknaden – ofta helt 
i onödan. Vi anser att så många 
människor som möjligt ska få tillgång 
till en seriös bank och stänger därför 
inte ute någon per automatik, till 
exempel på grund av en komplicerad 

kredithistorik. En stor del av vår 
totala utlåning går till att förbätt-
ra den ekonomiska situationen för 
människor, och för att förverkliga 
våra kunders drömmar och idéer.

Småföretagens bäste vän
Marginalen Bank har gjort den tillväx-
tresa som många av våra kunder är 
mitt uppe i. Vi har själva varit småfö-
retagaren som fått nej av banken och 
mötts av någon som varken lyssnar 
eller förstår. Det har givit oss en god 
förståelse för småföretagarnas vardag 
och utmaningar, vilket är grunden för 
vårt företagserbjudande. Marginalen 
Bank erbjuder ett heltäckande produk-
tutbud, riktat framförallt till små- och 
medelstora företag. Våra tjänster inklu-
derar allt från traditionella bank- och 
finansieringslösningar till redovisnings-
tjänster, inkasso och e-handelslösning-
en Hygglig. Bredden i vårt erbjudande 
gör att kunderna får mer tid till att 
fokusera på sin kärnverksamhet.

Ett långsiktigt fokus
Förklaringen till att vi kan bygga den 
bank som vi verkligen tror på är lång-
siktigheten hos vår ägare. Den ger 
oss möjlighet att på ett hållbart sätt 
förverkliga vår vision och affärsidé, 
snarare än att stressa fram kortsiktiga 
resultat. 

Vår vision 
Bidra till en bättre värld genom att 
skapa ekonomiskt försprång för 
människor som söker en bank och 
partner som inte bara tittar på siffror 
utan lika mycket på idéer och framtid.

Vår affärsidé 
Marginalen Bank skapar tid och möj-
ligheter för människor och företag 
att utvecklas genom att vi förenklar 
deras ekonomiska vardag. Det gör vi 
genom att lyssna på våra kunder och 
erbjuda okomplicerade och konkur-
renskraftiga produkter och tjänster.
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V
i har hållit ett högt tempo 
i verksamheten för att inte 
bara följa utvecklingen på 
bankmarknaden, utan även ta 
initiativ för att leda den. Nya 

samarbeten med fintechföretag etablera-
des, förvärv slutfördes och vi arbetade även 
med att ytterligare digitalisera banken för 
att bli ännu effektivare, samtidigt som våra 
produkter och tjänster förfinades. Den högre 
digitaliseringsgraden ökar kapaciteten och 
gör det enklare för oss att växa och utveckla 
banken i den riktning vi önskar. Resultatet 
ökade, utlåningen ökade och det viktigaste av 
allt; kundnöjdheten ökade.

Sergelaffären slutförs och en ny  
bankkoncern bildas
En milstolpe under året var när förvärvet av 
Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy (Finland) 
samt Sergel Finans AS (Norge) slutfördes den 
30 juni 2017. Det var och är en betydelsefull 
affär för bankkoncernens framtida utveckling 
då förvärvet diversifierar intäktströmmarna 
till banken, samtidigt som riskerna i verksam-
heten ytterligare sprids. 

Våra nya dotterbolag innehöll vid förvärvet 
portföljer med förfallna krediter till ett värde 
av 1,6 mdr kronor med avdrag för uppskjuten 
skatt. Bolagens affärsidé är att förvärva, äga 
och utveckla portföljer med förfallna kredi-
ter i respektive land. Genom förvärvet blev 
Marginalen Bank moder bolag i en ny bank-
koncern, som ingår i ESCO Marginalen AB 

VD har ordet

konsoliderad situation. Affärs-
området portföljförvärv växte 
och blev en betydande del av 
bankkoncernens verksamhet. 

Rörelseresultatet ökar kraftigt 
Förvärvet av Sergels finans bolag 
medförde positiva effekter på 
bankens resultatutveckling. Den nya 
bankkoncernens rörelseresultat uppgår 
för helåret till 374 mkr, varav 172 mkr är 
engångs effekter. Den starka efterfrågan på 
våra tjänster medförde att utlåningen ökade 
till 16 146,0 mkr (13 684,8) i bankkoncernen 
samtidigt som avkastningen på eget kapital 
ökade till 19,1% (8,7). Kvaliteten i vår kredit-
givning var god och kreditförlusterna hölls 
på en fortsatt låg nivå. Det är glädjande att 
kunderna efterfrågar våra tjänster i allt större 
utsträckning. Det visar att vi har ett utbud 
som verkligen behövs på marknaden och som 
gör skillnad för våra kunder.

Nya regelverk ökar transparensen 
Under året anpassade vi verksamheten efter 
EU:s nya dataskyddsregelverk GDPR som 
träder i kraft i maj 2018 och ersätter PUL. Vi 
har även påbörjat anpassningarna mot det 
nya PSD2 direktivet. Vi ser att PSD2 kommer 
att vara bra för banken då nya kunder på ett 
enkelt sätt kan ta med sig historik från sin 
tidigare bank, vilket på sikt skapar  
nya affärsmöjligheter. 

Den 12 februari 2018 tillträdde jag som vd för Marginalen Bank 
efter ett intensivt år då vi flyttade fram positionerna inom i 
princip alla områden inom bankkoncernen.

MARGINALEN BANKMARGINALEN BANK
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Vi lanserade den personliga internetbanken
De nya regelverken medförde stora investering-
ar i digitalisering och automatisering av proces-
ser och gränssnitt i banken, vilket stärker vår 
konkurrenskraft och position på den svenska 
marknaden. Under året utvecklade vi internet- 
och mobilbanken, bland annat genom så kallad 
personalisering vilket innebär att den konti-
nuerligt anpassas efter kundens användning. 
Dessutom gjorde vi det enklare för kunderna att 
addera nya produkter och tjänster, vilket hade 
en positiv effekt på försäljningsutvecklingen un-
der året. Vi lanserade även en ny kortplattform 
som förbättrar korttjänsten för befintliga kunder 
och även skapar bättre förutsättningar för att 
utveckla olika typer av banktjänster i framtiden. 

Företagsbanken utvecklar erbjudandet 
Även vår företagsbank flyttade fram positio-
nerna under året med nya erbjudanden mot 
mindre och medelstora företag. En viktig del 
i företagsbankens strategi är att samarbeta 
med olika aktörer för att få tillgång till nya 
marknader och innovativa lösningar. Ett exem-
pel är samarbetet med låneförmedlingstjäns-
ten Toborrow som inleddes under året, där 
vi deltar som en av flera potentiella långivare 
till de företagslån som bolaget förmedlar. Att 
fortsätta att utveckla nya finansieringstjänster 
som är anpassade för mindre och medelstora 
företags specifika behov och utmaningar är 
en viktig del av vår framtida verksamhet. 

Sveriges nöjdaste privatlånekunder 
Bankkoncernen har en stark finansiell ställning, 
en växande kundbas och en klar strategi. Jag 
vet att hela Marginalenteamet fortsätter på den 
inslagna vägen att varje dag leva upp till vår vi-
sion att skapa tid och möjligheter för människor 
och företag att utvecklas genom att vi förenklar 
deras ekonomiska vardag. Vår vision är inte 
bara en läpparnas bekännelse utan den har fast 
förankring hos våra kunder. Det bevisar den 
senaste SKI-undersökningen som offentliggjor-
des i december 2017 där Marginalen Bank har 
de nöjdaste Privatlånekunderna på den svenska 
bank- och finansmarknaden. Det som utmärker 
Marginalen Bank är att kunderna upplever det 
som väldigt enkelt att bli kund. Vi har dessutom 
få kundklagomål och upplevs som betydligt 
mer proaktiva än andra aktörer. 

AI och Blockchain förenklar
Det är förstås alltid svårt att sia om framtiden 
men två trender som jag tror att vi kommer 
att få se mer av framöver är finansiella tjänster 
kopplade till artificiell intelligens (AI) och 
blockchain. AI öppnar upp nya kittlande möj-
ligheter för kunderna och kommer samtidigt 
att vara en viktig katalysator för att förenkla 
och effektivisera bankernas interna processer. 
Även om robotrådgivning och liknande tjäns-
ter kommer att vinna mark tror jag emellertid 
inte att man ska glömma bort att många 
kunder fortsatt kommer att värdesätta en 
personlig kontakt, något som vi på Marginalen 
verkligen fokuserar på. 

Vidare tror jag att vi framgent kommer att få 
se fler och närmare samarbeten på markna-
den mellan fintechbolag och banker. Om det 
för några år sedan var mer av konkurrens mel-
lan nya och gamla aktörer är det nu mer av 
samarbete. En positiv utveckling som vi själva 
deltar i för att hela tiden kunna förbättra vårt 
erbjudande. Möjligheterna till så kallad tred-
jepartsintegrering och open banking är ett 
annat område där vi kommer att ta ytterligare 
steg under 2018.

Marginalen Bank står nu rustade för att ta 
ytterligare kliv på den svenska bankmarkna-
den. I en tid då bankerna allt oftare utvärderas 
efter räntepunkter på lån och krediter ska vi 
ge kunderna fler anledningar att välja oss. 
Förmågan att omsätta vår vision i produkter 
och tjänster är avgörande för vår framgång 
och det är en central del av vår  
strategi framöver.

Marginalen Bank står nu rustade 
för att ta ytterligare kliv på den 
svenska bankmarknaden.

EWA GLENNOW 
VD MARGINALEN BANK
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Marknad och omvärld
2017 har präglats av en stark konjunkturutveckling, en  
etablering av nya aktörer som leder till nya samarbetsformer och 
ett gynnsamt svenskt företagsklimat. Samtidigt upplever många 
företagare ett behov av regelverksförändringar. Marginalen Bank 
arbetar aktivt för att möta trender i omvärlden och samtidigt 
skapa nya möjligheter för kunderna.

Konjunkturutveckling
Den starka konjunkturvecklingen fortsätter 
i stora delar av omvärlden. I euroområdet, 
som är den viktigaste handelsmarknaden för 
Sverige, är förtroendet för den ekonomiska 
utvecklingen bland hushåll och företag på 
historiskt höga nivåer enligt Riksbankens 
bedömning tidigare i höstas. Sammantaget 
bedömde Riksbanken att BNP-utvecklingen 
i länderna som betyder mest för svensk eko-
nomi blir 3 procent för 2017 och 2018 för att 
därefter mattas av gradvis. 

Penningpolitik
Den globala inflationsutvecklingen är fort-
farande låg varför normaliseringen av pen-
ning politiken bedöms ske i långsam takt. 
Nedgången i bostadsmarknaden i slutet av 
2017 kommer sannolikt att dämpa takten i 
bostads investeringarna men motverkas av 
starkare efterfrågan från omvärlden. Den  starka 
konjunkturutvecklingen har medfört att den så 
kallade KPIF-inflationen varit nära 2 procent. 

Det faktum att de stora centralbankerna 
befinner sig i olika faser penningpolitiskt kan 
komma att påverka styrkan i den svenska 
kronan som i sin tur kan ge negativa  effekter 
på inflation och tillväxt. Osäkerhet kring 
tillväxt och inflation de kommande åren samt 
bostadsmarknadens utveckling talar för att 
penningpolitiken fortsatt kommer att vara 
expansiv.

Företagsklimat och småföretagarens villkor
Mindre och medelstora företag utgör kärnan av 
Marginalens företagskunder. Mindre företag har 
sedan 1990 skapat 4 av 5 jobb på den svens-
ka arbetsmarknaden. Svensk forskning visar 
emellertid att tillgången till kapital är en fortsatt 
utmaning1. Att förbättra möjligheterna till finan-
siering är av stor betydelse för att understödja 
tillväxt och utveckling av svenska företag.

Från ett internationellt perspektiv rankas det 
svenska företagsklimatet högt. Världsbanken2 
placerade 2017 Sverige på tionde plats i värl-
den avseende enkelheten att göra affärer och 
på trettonde plats för att starta företag. Även 
Magasinet Forbes3 gav Sverige en topplace-
ring. I rangordningen av bästa landet att göra 
affärer i globalt under 2018 hamnade Sverige 
på en fjärdeplats. 

Svenska företagare såg emellertid mer 
pessimistiskt på företagsklimatet. I Svenskt 
näringslivs årliga undersökning4 med 
 sammanlagt 31 300 respondenter noterades 
det lägsta omdömet av företagsklimatet 
sedan undersökningarna startade 2008. 
Orsakerna som angavs var bland andra ett 
upplevt behov av att minska företagens ad-
ministrativa regelbörda samt en mer flexibel 
arbetsmarknad. Vård- och omsorgsbranschen 
uppvisade störst minskning, troligtvis kopplat 
till diskussionerna om vinstbegränsningar för 
privata välfärdsföretag. 

MARGINALEN BANKMARGINALEN BANK
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Skatterna på företag och företagare var fort-
satt en aktuell politisk fråga. Regeringens för-
slag om ändrade 3:12-regler fick dras tillbaka 
under hösten 2017 efter påtryckningar från 
oppositionen. Även under 2018 väntas diskus-
sioner om skatterna på företagsområdet, till 
exempel förslaget om sänkt bolagsskatt.

Nya samarbeten på bankmarknaden 
Sedan några år tillbaka finns ett antal nya 
aktörer på den svenska bankmarknaden 

– fintechbolagen. Från att i huvudsak varit mer 
konkurrensinriktade sågs under 2017 istället ett 
antal samarbeten mellan traditionella banker 
och fintechbolag och även flertalet förvärv.

Förutom fortsatta satsningar inom finansiella 
tjänster kopplat till AI och Blockchain sågs 
samarbeten inom tredjepartsintegration och 
Open banking bland flera aktörer. Dessa tren-
der förväntas accentueras ytterligare framgent, 
bland annat som en följd av ändrad lagstiftning.

1  Isaksson, A. & Quoreshi, A.M.M.S. The impact of social factors on external financing of newly founded businesses. CITR Electronic Working Paper 
Series, Paper No. 2015/1. Elmoznino Laufer, M. Essays on finance for start-ups. Handelshögskolan, Stockholm 2017.

2 www.doingbusiness.org/rankings
3 www.forbes.com/best-countries-for-business/list/
4 Lokalt företagsklimat – ranking. Svenskt näringsliv, 2017.
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Sveriges nöjdaste 
privatlånekunder
Privatbanken stärkte sin position under 2017 med en fortsatt stark 
efterfrågan på våra produkter och tjänster. Privatlånet, som är vår 
största produkt, har enligt den senaste SKI-undersökningen de nöjdaste 
kunderna på den svenska privatlånemarknaden. En förklaring till denna 
framgång är våra initiativ för att ytterligare förfina kundmötet, bland 
annat genom digitalisering och automatisering av våra tjänster. 

Stark efterfrågan på våra tjänster
Under året var efterfrågan på våra produk-
ter och tjänster fortsatt stark. Vår totala 
kortport följ ökade under 2017 med 3 procent 
till 424,4 mkr medan omstartslånen ökade 
med 10 procent, från 707,1 mkr till 778,1 mkr. 
Samtidigt ökade vi utlåningen till våra privat-
lånekunder med 1 procent till 9 203,0 mkr. 

Automatisering och digitalisering i fokus
Under året arbetade vi intensivt med att 
digitalisera och automatisera arbetspro-
cesser och kundernas gränssnitt. Vi inledde 
bland annat ett personaliseringsarbete, som 
medför att Internetbanken anpassar sig efter 
den enskilda kundens användande. Det blev 
även enklare att lägga till nya produkter och 
tjänster i inloggat läge, vilket medförde att 
nyförsäljningen av lån ökade i denna kanal. 
Andra förbättringar var utökade möjligheter 
att aktivera och spärra kort för exempelvis 
onlineköp. Vidare förenklades och digitalisera-
des ansökningsprocesserna för lån. 

Under året investerade vi även i en ny kort-
plattform. Detta är en viktig bas för att vi 
fortsatt ska vara ledande inom korttjänster 
och framtida betallösningar samt kunna ge 
goda förutsättningar för kundnära lösningar 
till potentiella partners. Ett sådant  exempel är 

vårt framgångsrika  kredit- och betal-
kort för Hammarby fotboll.

Resultatet av årets IT-investeringar 
är nöjdare kunder, en mer kost-
nadseffektiv organisation och bätt-
re tekniska lösningar som hjälper 
oss att snabbare kunna växa och 
utveckla vår affär. Jämfört med 2016 
minskade utbetalningstiden för lån med 
knappt en dag, antalet samtal till kundservi-
ce minskade med 25 procent och kostnader-
na för print och porto sjönk med 20 procent. 
Vi strävar kontinuerligt efter att öka tillgäng-
ligheten hos vår kundservice och ge kunderna 
snabbare återkoppling 

Tryggt sparande – alltid med ränta
Även inlåningen visade starka siffror un-
der året och ökade från 16 597,0 mkr till 
17 193,0 mkr. Där utvecklingen i många fall 
går mot allt mer komplicerade sparprodukter, 
håller vi fast vid enkla och trygga alternativ. 
Marginalen Bank erbjuder några av markna-
dens mest konkurrenskraftiga sparkonton. Vid 
utgången av 2017 hade vårt rörliga sparkonto 
en ränta på 0,6 procent och vårt fasträn-
tekonto en ränta på upp till 2,25 procent. 
Samtliga konton omfattas av den statliga 
insättningsgarantin.

Sveriges  
nöjdaste privatkunder  

Privatlån 2017

MARGINALEN BANKMARGINALEN BANK
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omstartslånet, en nystart av ekonomin
Omstartslånet vänder sig i första hand till 
personer som behöver hjälp med att förbättra 
sin ekonomiska situation eller för att finansie-
ra ett bostads- eller fastighetsköp. Lånet an-
vänds till exempel för att samla ihop och lösa 
andra dyrare krediter och kräver en fastighet 
eller en bostadsrätt som säkerhet, men kan 
tecknas trots betalningsanmärkning. 

Sveriges nöjdaste privatlånekunder enligt SKI
Privatlånet står för den absolut största delen 
av vår utlåning. Vi är därför särskilt stolta att 
just våra privatlånekunder utsågs till Sveriges 
nöjdaste enligt SKI. Lånet är en flexibel lå-
neform utan säkerhet, som bland annat kan 
användas för renoveringar, bil- eller båtinköp. 
Maxbeloppet är 350 000 kr och kräver en 
fast månadsinkomst och att kunden inte har 
någon betalningsanmärkning. 

Försäkringar för oförutsedda händelser
Marginalen förmedlar även ett brett utbud av 
försäkringar för till exempel olycksfall och för 
inkomstbortfall. Under 2017 gjorde vi det enk-
lare för våra kunder att nyteckna försäkringar 
och volymerna låg på fortsatt goda nivåer.

Flexibla kort för varierande behov
Marginalen Bank erbjuder betal- och kreditkort 
för olika behov. Traveller är ett bonuskort som 
ger poäng på samtliga köp, och som kan väx-
las in mot resor och upplevelser. Kreditkortet 
Marginalen Gold, innehåller olika försäkringar 
som ger kunden säkrare inköp och en tryg-
gare fritid. Under 2017 lanserade vi även vår 
nya tjänst HandlaSmart som ger kunder, som 
har ett av våra betal- eller kreditkort, upp till 
25 procents rabatt i över 200 butiker online.

ENKLA PRoDUKTER FÖR ALLA

Marginalen Bank erbjuder:

Inlåning & utlåning

Kort & betaltjänster

Försäkringar

Kunderna administrerar sina  banktjänster 
med en enkel och användarvänlig  
internetbank samt en mobilapp.
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Stärkt  
kunderbjudande 

och  kundupplevelse 
för att  ytterligare  

förbättra vår kund-  
nöjdhet

Fördjupning  
av befintliga 
partneravtal

Året i korthet Fokus 2018

Fortsatt arbete 
med att ytterligare 

förenkla och förbättra 
våra produkter och 

tjänster

 • Sveriges nöjdaste privatlånekunder enligt 
senaste SKI-mätningen. 

 • Utlåningen till privatpersoner ökade från  
11 399,1 Mkr till 13 497,3 Mkr. 

 • Inlåningen ökade från 16 597,0 Mkr  
till 17 193,0 Mkr.

 • Nya digitala självservicetjänster, som att 
spärra och aktivera kort, lanserades.

 • Ökad digitaliseringsgrad inom spara, låna 
och betala gjorde det enklare för kunderna 
att göra sina bankaffärer.

CASE

Ni räddade  
vårt hem dagen 
innan utmätning.

”
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Omstartslånet blev  
familjen Perssons vändning
Ett husprojekt som sammanföll med en sjukskrivning, höll 
på att kosta familjen Persson i Jönköping sitt hem. 

D
et hela började när huset skulle 
byggas ut med ytterligare ett 
sovrum till den växande familjen. 
Perssons huvudbank lånade ut 

merparten av pengarna, men det saknades 
kapital för att slutföra projektet.

– Vi tog ytterligare ett lån för att kunna 
göra klart det sista på huset. Ekonomin var 
ansträngd, men med bådas löner gick det bra 
fram tills min fru Eva blev sjukskriven,  
säger Peter. 

Under sjukskrivningen började en nedåtgående 
spiral, där familjen tvingades prioritera bland 
räkningarna och ta ännu fler lån för att klara 
ekonomin. Till slut gick det inte längre. 

– Vi ville skydda vårt hem till varje pris, så hus-
lånet betalade vi alltid först. Däremot blev en 
del andra räkningar liggandes som efter en tid 
gick vidare till Kronofogden. 

Till slut inträffade det som är varje familjs 
mardröm. Kronofogden skulle mäta ut huset 
och tvångsförsälja det på exekutiv auktion. 

– Det var en mycket tung period. Min fru var 
sjuk och huset skulle säljas, så vi var verkligen 
i behov av hjälp. Vi kontaktade vår bank som 
gav oss ett kallsinnigt bemötande och inte 
såg några som helst möjlighet att hjälpa oss 
och tyckte att vi fick skylla oss själva för att vi 
försatt oss i denna situation. Vi fick liknande 
svar från andra fordringsägare fram tills att vi 
kom i kontakt med Marginalen Bank. De såg 
istället lösningar där andra såg problem.

omstartslånet blev en nystart
Marie Appelquist på Marginalen Bank ansvara-
de för ärendet och föreslog att familjen skulle 
teckna ett omstartslån. Lånet skulle hjälpa 
familjen att kunna lösa alla dyra krediter, be-
tala skulderna som gått till Kronofogden och 
komma på fötter igen.

– Denna typ av ärenden är vår vardag och 
våra kreditbedömningsprocesser är utveck-
lade för att kunna hantera även svårare fall. 
Det viktigaste i en situation som denna är 
att snabbt få en helhetsbild över inkomster, 
utgifter och skulder. Därefter är det  möjligt 
att börja förhandla med övriga fordringsäg-
are för att lösa lån och krediter, säger Marie 
Appelquist och fortsätter:

– Det krävs mycket arbete, men för det mesta 
brukar det gå bra och det känns särskilt till-
fredställande att kunna hjälpa människor som 
av en eller annan anledning fått problem med 
sin ekonomi.

Dagen innan huset skulle säljas på exekutiv  
auktion, i februari 2017, reste hela familjen 
Persson från Jönköping till Marginalens huvud-
kontor i Stockholm.

– Vi satt hela dagen och arbetade med 
Marginalen för att lösa situationen. Två timmar 
innan huset skulle säljas, och efter en mas-
sa pappers exercis, gick betalningen iväg till 
Kronofogden. Försäljningen ställdes in och vårt 
hus blev räddat tack vare Marginalen Bank, som 
var helt fantastiska och som hjälpte oss i en 
mycket svår situation.
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I toppen bland företagare 
Under året placerade vi oss åter i toppskiktet i upplevd kundnöjdhet 
hos svenska företagskunder med en förbättring för tredje året i rad. 
Vidare etablerades ett flertal nya partneravtal samt ett samarbete 
med EIF1. Vi tog även nya steg för att ytterligare stärka 
positionen som en innovatör på företagsmarknaden. 

Bredden gör oss till en bättre partner
Marginalen erbjuder tjänster för små och medel-
stora företag, myndigheter och organisationer. 
Vi erbjuder allt från banktjänster, ekonomiser-
vice och inkasso till lösningar för e-handlare. 
Tjänsterna kompletterar  varandra och genom 
att ha en helhetssyn på våra företagskunders 
behov, vill vi vara en lyhörd och långsiktig 
partner. Vi märker dessutom att våra kunder 
uppskattar enkelheten i dialogen med oss. 

Flexibla konton – alltid med ränta
För oss är det en självklarhet att  företagare 
ska få ränta på sina pengar. Marginalen 
erbjuder därför ett brett utbud av inlånings-
konton med både rörliga och fasta räntenivå-
er. Flertalet av kontona är helt utan årsavgift. 
Vårt transaktionskonto hade vid utgången 
av 2017 en ränta på 0,4 procent och våra 
fastränte konton erbjöd placeringsmöjligheter 
upp till 2,25 procent. 

Företagsbanken erbjuder finansiering som 
till exempel företagslån, fakturafinansie ring 
och leasing samt franchise. Våra kunder finns 
bland annat inom bygg, anläggning, transport, 
skog och lantbruk, industri, handel och medi-
cin teknik. Den totala utlåningen uppgick vid 
utgången av 2017 till 2 648,7 mkr.

Vi ser till att våra kunder får betalt
Marginalen har sedan 35 år tillbaka hjälpt 
företag och myndigheter med olika slags in-
kassotjänster. Vi har en personlig inställning till 
våra kunder och är måna om att våra kunders 

kunder ska klara av sina åtaganden. 
Vår verksamhet är certifierad enligt 
ISO 9001:2015, vilket säkerställer 
hög kvalitet i alla processer. Vi är 
medlemmar i European Collectors 
Association, som är en internationell 
samarbetsorganisation som gör det 
möjligt för oss att hjälpa våra kunder med 
inkassotjänster även i andra länder.

Portföljförvärv en växande verksamhet
Marginalen Bank har en historik av att värdera 
och förvärva förfallna kundfordringar och 
hjälper därmed företag att frigöra värde, 
samtidigt som deras likviditet förbättras och 
administration minskar. I samband med att 
vi förvärvade Sergel Finans AB, A/S och OY 
med portföljer i Sverige, Norge och Finland så 
växte denna del av vår verksamhet kraftigt.

Vi genomför både enstaka större förvärv och 
löpande förvärv på regelbunden basis. Under 
året förvärvades kreditportföljer till ett värde 
av 1,6 mdr kronor med avdrag för uppskjuten 
skatt. Genom en effektiv hantering av dessa 
portföljer så säkerställer vi en effektiv åter-
betalning av fordringarna, samtidigt som vi är 
mycket måna om att hantera våra förvärvade 
kunder på ett professionellt och etiskt sätt 
med målet att hjälpa dem som hamnat i en 
svår situation.

Minskar våra kunders administrativa börda
Våra undersökningar visar att en småföre-
tagare i snitt lägger en dag i veckan på 

2 648,7 mkr
Företagsbankens  

totala utlåning 
2017
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administration och med varje nyanställd, ökar 
den administrativa bördan vilket försvårar 
tillväxten. Marginalens redovisningsverksam-
het kan ta ett del- eller helhetsansvar över 
kundens administration och hjälpa till med 
bokföring, löner och ekonomisk rapportering. 
Vi använder de senaste digitala verktygen för 
att säkerställa en effektiv hantering av våra 
uppdrag. Våra konsulter kan även hjälpa till 
med HR-relaterade frågor. Marginalen har 
även jurister inom avtals-,  bolags- och skade-
ståndsrätt och affärsjuridik. 

Nya samarbeten ger fler möjligheter
Under 2017 har vi slutit avtal med flera nya 
förmedlingspartners, som är specialiserade 
på olika kund- och marknadssegment. Genom 
dessa vill vi skapa förutsättningar för fler kun-
der att hitta till oss samtidigt som tjänsterna 
skapar ett mervärde för dem. Under våren 
inleddes också ett nära samarbete med låne-
förmedlingstjänsten Toborrow som tillhan-
dahåller så kallad ”peer-to-peer-utlåning” för 

företag. Ett ytterligare initiativ för att hjälpa 
SME-företag2 med finansiering är Marginalens 
samarbete med EIF. Genom detta kommer vi 
kunna tillhandahålla öronmärkt finansiering 
för små och medelstora företag, som möjlig-
gjorts genom EIF:s så kallade ” Cooperative 
Banks and Smaller Institutions Facility”.

Ökad kundnöjdhet för tredje året i rad
För tredje året i rad ökade vi kundnöjdheten 
inom vårt företagssegment, enligt Marginalens 
senaste NKI-mätning, och vi ligger fortsatt 
i toppskiktet hos svenska företagskunder, 
något som vi förstås är stolta över.

Strategiskt utvecklingsarbete
Vi är en entreprenöriell bank, där nyfikenhet 
och upptäckarglädje alltid står i centrum. 
Under 2017 initierades ett strategiskt föränd-
ringsarbete som syftar till att vidareutveckla 
våra tjänster för att förenkla våra kunders 
vardag. Under 2018 kommer våra kunder att 
se ännu flera nyheter.

FÖRETAgSERBJUDANDE

Marginalen Bank erbjuder:

Ekonomiservice, Redovisnings-
konsulter & Lönespecialister

Jurister

Inkassoverksamhet

Transaktions- och sparkonton

Lån

Försäkring

Förvärv av fordringsportföljer

1  Europeiska Investeringsfonden 2  Små och medelstora företag
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Uppstart av  
EIF-finansierad  

utlåning för  
SME-bolag

Digitala redovis-
ningstjänster för 
företagskunder

Flytta fram  
vår position inom 

franchise ytterligare, 
bl.a. samarbete med 
franchiseorganisatio-

ner i norden

Samarbeten med 
partners för att skapa  

nya kanaler och 
erbjudanden

Vidare-
utveckling av  

våra tjänster för 
facto ring, fakturadmini-
stration och betalningar, 

bl.a. avbetalningsköp 
i betaltjänsten 

hygglig

Fortsatt  
digitalisering 

av alla våra tjänster 
för att förenkla och 

effektivisera för våra 
företags kunder och 
samarbets partners

 • Ett flertal nya partner-
samarbeten inleddes  
under året. 

 • Nytt samarbete inleddes 
med EIF kring utlåning för 
SME-företag.

 • Nära samarbete etablera-
des med låneförmedlings-
tjänsten Toborrow.

 • Fortsatt tillväxt i total 
utlåningsvolym till våra 
företagskunder.

Fokus 2018Året i korthet

CASE

Jag valde 
Hygglig för  
att tjänsten  
inte hade någon 
start kostnad, 
fasta månads
avgifter eller 
bindningstid.

”
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Med friheten att kunna 
förverkliga idéer

hur kom det sig att du startade 
verksamheten?
– Jag drog igång verksamheten för 
att jag tyckte att det saknades en bu-
tik i Sverige med ett bra sortiment av 
motorcykel kläder med klassisk, stilren 
design, hög kvalitet och modern 
säkerhet. Jag hoppas också att kun-
derna uppskattar vår passion för att 
skapa en avslappnad köpupplevelse. 

När startade ni och hur många är  
ni i företaget?
– Företaget startades i december 
2016 och lanserades på nätet i maj 
2017. Målsättningen är att även ha en 
fysisk  butik i Stockholm under 2018. 
Än så länge är det en enmansföre-
ställning men jag hoppas att vi ska 
kunna växa, så att jag kan ta in någon 
redan under 2018. 

Varför blev du entreprenör?
– Jag har tidigare arbetat med allt 
från försäljning och IT till att vara 
 musiker och lärare. Men det här är 
mitt första seriösa försök att driva 
företag på egen hand. För mig är 
friheten, att kunna förverkliga mina 
idéer på mina egna villkor, något som 
jag värdesätter väldigt mycket.

Varför valde du tjänsten hygglig?
– Jag valde Hygglig för att tjänsten 
inte hade någon startkostnad, fasta 

månadsavgifter eller bindningstid. 
Dessutom hade Hygglig en smidig 
integrering mot e-handelsplattformen 
Panda Commerce, som jag använder. 

hur kan man som bank hjälpa en ny-
startad entreprenör på bästa sätt?
– När man är i uppstartsfasen är man 
ju lite upprymd över hela  upplevelsen, 
att man förverkligar en idé. Det med-

förde också att jag ville lägga så lite 
tid och energi som möjligt på ”tråki-
ga”, praktiska saker, som man bara 
ville skulle fungera smidigt. Just därför 
uppskattade jag Marginalens proffsiga 
och avslappnade förhållningssätt. De 
erbjöd en prisvärd helhetslösning, som 
på ett enkelt sätt tillfredsställde mina 
behov i form av redovisningshjälp och 
en lösning för min e-handel.

Entreprenören Mikael Fritz startade webbshoppen  
The Occasional Rider för motorcykelintresserade och 
valde Marginalen Banks betaltjänst Hygglig.
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Hållbarhetsrapport
Marginalen Bank har under hela sin historia sett det som 
sin uppgift att hjälpa grupper i samhället som bank- och 
finansbranscherna förbisett. 

D
et handlar dels om små-
företagare som har svårt 
att växa och utvecklas 
på grund av för mycket 
administration och brist 

på finansiering, dels om privatperso-
ner med en komplicerad kredithistorik 
som medför att de inte passar in i den 
normativa bilden av hur en bankkund 
ska vara. Det är ofta människor med 
tillfälliga ekonomiska problem som 
beror på oförutsedda händelser som 
sjukdom eller skilsmässa.

Vårt arv – vår entreprenöriella 
bakgrund – är en central del av vår 
affärsmodell. Vi har själva utvecklats 
från att vara ett småföretag och brot-
tats med alla de problem som vi idag 
hjälper våra kunder med.

Genom att vi förstår dessa grup-
pers unika behov har vi utvecklat 
en affärsmodell med produkter och 
tjänster som i många fall hjälper kun-
derna till en stabil ekonomisk vardag 
som skapar goda förutsättningar för 
framtiden. Vi märker att vi gör verklig 
skillnad för många av våra kunder – 
det är hållbarhet för oss.

Marginalen Bank tar ett långsiktigt 
ansvar för samhälle, miljö och affär. 
Det innebär att vi medverkar i sam-
hällsviktiga initiativ, hushåller med 
resurser och minskar påverkan på 
miljön. Därmed bidrar vi till en hållbar 
samhällsutveckling.

Vi vill göra skillnad
För oss är det viktigt att erbjuda pro-
dukter och tjänster som människor 
verkligen behöver och som gör skill-
nad i samhället. Vi vill fungera som en 
motvikt till de allt mer komplicerade 
sparprodukterna som växer fram 
på marknaden. Våra produkter och 
tjänster ska vara enkla, transparenta 
och trygga.

För banken är sunda finanser och 
 ansvarsfull kreditgivning centralt 
inom vårt arbete med hållbarhet. 
Utifrån det kan vi skapa värde för 
våra kunder, medarbetare och ägare. 
Vi har lyckats hålla kreditförlusterna 
på låga nivåer, trots att vi delvis vän-
der oss till grupper med en kompli-
cerad kredithistorik. För oss är det 
ett bevis på att vår affärsmodell har 
bärkraft.

Alla kunder är lika viktiga
Det finns grupper i samhället som 
av olika anledningar står utanför 
bankmarknaden, vilket är ett väx-
ande problem. Vi anser att så många 
människor som möjligt ska ha tillgång 
till finansmarknaden och stänger 
därför inte ute någon per automatik 
på grund av en komplicerad kredit-
historik. Istället använder vi en 
kreditprocess som sätter individen 
i fokus och en bedömning görs i 
varje enskilt fall. Avgörande i kredit-
processen är de faktorer som på-
verkar återbetalningsförmågan.

Genom våra Omstartslån hjälper 
vi människor med en komplicerad 
kredithistorik till en bättre ekonomisk 
vardag. Ofta handlar det om personer 
med flera krediter och betalningsan-
märkningar. Våra handläggare är spe-
cialiserade på dessa känsliga ärenden 
som många gånger kräver en tät och 
personlig dialog med kunden. Genom 
att bevilja dessa kunder kredit hjälper 
vi dem att få ordning på sin ekonomi.

Vi skyddar kundernas tillgångar 
Vi strävar efter att utveckla smidi-
ga och säkra processer för kunden. 
Samtidigt följer vi de bestämmel-
ser som ska förhindra penningtvätt 
och terrorismfinansiering och vi har 
rutiner för att förhindra transaktioner 
som avser brottslig verksamhet. För 
att kunna göra det, och för att samti-
digt ge bra service, behöver vi känna 
våra kunder. Det är därför en aspekt 
som är inbyggd i alla våra processer. 
På det sättet innebär vår affärsmodell 
att vi alltid bekämpar bedrägeri, pen-
ningtvätt, korruption och finansiering 
av terrorism.

Ett långsiktigt fokus
Förklaringen till att vi kan bygga 
den bank som vi verkligen tror på är 
långsiktigheten hos vår ägare. Vi har 
helt enkelt ett annorlunda fokus och 
behöver inte stressa fram kortsiktiga 
resultat till nästa kvartal utan kan 
istället i lugn och ro fokusera på våra 
kunder, produkter och tjänster.
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Jämställd arbetsplats
Marginalen Banks jämställdhets-
policy stipulerar att kvinnor och 
män har samma förutsättningar 
för de olika arbetsuppgifterna som 
finns på företaget. Som en följd av 
detta ska personer av båda könen 
behandlas lika både vid intern- och 
externrekryteringar.

Jämställdhet ska också råda i samband med 
t.ex. personalutveckling och lönesättning. All 
bedömning i sammanhanget ska enbart ske 
utifrån sakliga och könsneutrala skäl som har 
med kompetens och lämplighet att göra.

Banken strävar också efter att ha en så jämn 
könsfördelning som möjligt på olika typer av 
arbetsuppgifter.

Vid årsskiftet 2017 var 58 procent av med-
arbetarna kvinnor och 42 procent var män. 
Bland cheferna var fördelningen 60 procent 
kvinnor och 40 procent män. Under 2017 har 
fördelningen i styrelsen varit 57 procent kvin-
nor och 43 procent män.

Alla anställda har rätt att behandlas med 
respekt och likvärdighet med hänsyn ta-
gen till integritet, kön eller andra olikheter. 
Trakasserier tolereras inte under några som 
helst omständigheter. Under 2017 har inga 
incidenter rapporterats.

Vårt arv – vår 
entreprenöriella 
bakgrund – är en 
central del av vår 
affärsmodell.
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Miljö
Vi strävar efter att nå en låg miljöpå-
verkan avseende våra tjänster, kontor 
och tjänsteresor samt påverka med-
arbetare, kunder och leverantörer till 
miljömedvetenhet.

Digitala tjänster/print
Exempel på aktiviteter vi arbetar med 
är att löpande få fler digitala tjänster 
på plats för både nya och befintliga 
kunder, vilket har resulterat i en mins-
kad användning av exempelvis pap-
persfakturor, avtal och årsbesked per 
post. Vi minskar också kontinuerligt 
antalet utskrifter på kontoret, vilket vi 
mäter och följer upp månadsvis. Våra 
ansträngningar har haft en stor effekt 
och sedan 2015 har antalet utskrifter 
minskat med drygt 14 procent.

Tjänsteresor
Vi reser alltid med så låg miljöpåver-
kan som möjligt. Enligt vår rese-
policy ska allmänna kommunikationer 
utnyttjas i första hand. Vid val av 
färdmedel och färdsätt ska (utifrån 
varje resesituation) det som är mest 
fördelaktigt för miljön användas. 
På det sättet sparade vi under 2017 
exempelvis 11,3 ton CO2 genom att 
åka tåg istället för att köra bil och 
ytterligare 4,4 ton CO2 jämfört med 
om vi hade flugit samma sträcka.

Kontoret
Att minska miljöpåverkan är en viktig 
del i allt från materialval till tekniska 
installationer och utformningen av 
vårt kontor. Exempelvis är färgen 
miljömärkt, en del möbler och mattor 
är tillverkade av återvunnet material, 
all belysning är LED-lampor och vi 
har flera stationer för källsortering 
på varje våningsplan. Medarbetarna 
källsorterar allt avfall från den dagliga 
verksamheten.

Stockholms Klimatpakt
Marginalen Bank är medlemmar 
i Stockholms Klimatpakt, som är 

ett samarbete mellan Stockholms 
stad och företag verksamma i 
Stockholmsregionen. Syftet är att 
staden och näringslivet kraftsamlar 
för att minska klimatpåverkan samt 
annan miljöpåverkan från oss som 
lever och verkar i staden.

Vi deltar för att utbyta idéer och 
erfarenheter och för att aktivt 
arbeta med att tillsammans minska 
klimatpåverkan.

Energikartläggning
Marginalen Bank omfattas av lagen 
om energikartläggning i stora före-
tag, som säger att en energikartlägg-
ning måste genomföras vart fjärde 
år. Vi har därför genomfört en sådan 
kartläggning och vi kommer att rap-
portera in den till Energimyndigheten 
under första kvartalet 2018 i enlighet 
med deras krav. I kartläggningen kon-
staterar Aktea Energy att ”Marginalen 
Banks energianvändning och kostna-
der för energi är försumbar i för-
hållande till företagets omsättning.”

Anti-korruption
Marginalen Bank arbetar aktivt och 
förebyggande för att förhindra att 
banken utnyttjas för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Banken följer 
gällande regler och tar in information 
och ställer frågor till kunderna för att 
motverka kriminell verksamhet.

Vi har en penningtvättspolicy och 
en Riskbedömning om penning-
tvätt, som syftar till att beskriva de 
penningtvättsrisker banken har eller 
kan ha. Riskbedömningen avgör vilka 
kundkännedomsåtgärder vi ska ha 
för respektive kund och är också 
underlag för utformning av interna 
kontrollsystem för att förhindra att 
banken utnyttjas för penningtvätt.

Alla nyanställda i Marginalen Bank 
utbildas i dels interna kontrollfunk-
tioner (riskkontroll, regelefterlevnad 
och internrevision) dels i penning-
tvätt och terrorismfinansiering som 
en del av introduktionsprogrammet. 
Alla anställda genomgår även en årlig 
obligatorisk utbildning i hur penning-
tvätt och terrorismfinansiering  
ska förhindras.

Som ett resultat av vårt arbete har vi 
en hög intern riskmedvetenhet och 
väl fungerande processer och rutiner 
för att skydda kundernas tillgångar. 
För en mer utförlig beskrivning av 
Marginalen Banks riskhantering, se 
not 3 Riskhantering.

Mänskliga rättigheter
Vi eftersträvar alltid en rättvis och 
jämställd behandling av såväl kunder 
som medarbetare. Detta avspeglar 
sig både i vår affärsplan och i våra 
dagliga rutiner. Vår verksamhet inne-
bär dessutom mycket små risker att 
begå brott mot mänskliga rättigheter, 
varför vi inte kan beskriva varken ris-
ker eller resultat inom detta området.

11,3
ton CO2 sparat 2017  

med tåg istället  
för bil

4,4
ton CO2 sparat 2017  

med tåg istället  
för flyg

MARGINALEN BANKMARGINALEN BANK

hÅLLBARhETSRAPPoRT20



Jobbsprånget
Vi vill vara en dörröppnare för 
asylsökande och nyanlända 
akademiker så att de får en 
snabbare integration i landet 
och vi kan ta tillvara den 
kraft och kompetens som de 
besitter. Därför har vi under 
året deltagit i Jobbsprånget, 
ett praktikprogram initierat av 
Kungliga Ingenjörs vetenskaps-
akademien (IVA), genom att 
erbjuda tre praktikplatser på 
vår IT-avdelning. Glädjande 
nog fick en av de tre prakti-
kanterna en tillsvidareanställ-
ning på Marginalen Bank och 
ytterligare en praktikant fick 
anställning på ett annat före-
tag under praktikperioden. Se 
intervjun på sidan 25.

Volontärdagen
Vi har under året vidareutveck-
lat vår interna volontärdag, 
vilken ger alla anställda möjlig-
heten att under en dag per år 
bidra till ett initiativ eller en 
organisation som de brinner för. 
Förutom att medarbetarna själ-
va har kunnat välja att utnyttja 
sin dag (bl.a. på Stockholm 
Pride) har vi också etablerat 
samarbeten med ett antal 
 organisationer, såsom Stiftelsen 
Brödet och Kompisbyrån.

Årets Eldsjäl
Marginalen Bank är partner till 
Årets Eldsjäl inom kategorin 
Kamratskap. Sedan 2007 kan 
svenska folket varje år nomi-
nera eldsjälar från det svenska 
föreningslivet. Vid den årliga 
Eldsjälsgalan uppmärksammas 
vinnarna för deras insatser 
med bland annat fina priser. 
Sveriges föreningsliv är unikt 
och att vara med i en fören-
ing är för de flesta en källa 
till trygghet, gemenskap och 
glädje. Utan de ideella eldsjä-
larna riskerar vårt rika fören-
ingsliv att stanna. Syftet med 
Årets Eldsjäl och Eldsjälsgalan 
är att lyfta fram dem.

Jamiibora
Marginalen Bank är delägare 
i Jamiibora Scandinavia AB 
som investerat i Jamii Bora 
Bank Ltd i Kenya. Banken 
tillhandahåller lättillgängliga 
och stabila finansiella tjänster 
åt människor som tidigare inte 
haft någon bank.

Finanskoalitionen och ECPAT
Som medlem i Finanskoa lition-
en  mot barnsexhandel arbetar 
vi aktivt för att förhindra 
handel med barnpornogra-
fiskt material på internet. 
Finanskoalitionen är en sam-
manslutning av svenska banker 
där även vårt vänföretag 
ECPAT och Rikskriminalpolisen 
ingår. Tillsammans motverkar vi 
att barnpornografiskt material 
sprids genom att förhindra 
betalningar i våra finansiella 
system.

ECPAT arbetar för att förhindra 
sexuella övergrepp mot barn. 
Det sker framförallt genom att 
påverka och öka kunskapen 
om barnsexhandel hos de som 
har makt att förändra. Men 
även genom samarbeten och 
koalitioner med näringslivet 
för att skapa medvetenhet och 
försvåra handeln. Som vänföre-
tag till ECPAT stöttar vi deras 
arbete och tar aktiv ställning 
mot all form av barnsexhandel.

Initiativ vi stödjer
Marginalens hållbarhetsarbete främjar ett utbud av 
hållbara tjänster. Vi samarbetar även med organisationer 
som vi valt utifrån deras hållbarhetsarbete.
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Marginalen som arbetsplats

D
etta präglar givetvis kulturen 
som är sprungen ur entrepre-
nörskap, affärsmannaskap och 
framåtanda. Vi är lättrörliga, har 
nära till beslut och det märks 

att vars och ens insatser gör skillnad. Som 
medarbetare på Marginalen Bank finns det 
med andra ord goda möjligheter att utvecklas 
och göra karriär.

Vi träffar morgondagens medarbetare
Marginalen Bank vill attrahera kompeten-
ta och talangfulla medarbetare och jobbar 
därför aktivt med att synas på universitet 
och högskolor för att träffa studenter på väg 
ut i arbetslivet. Varje år delar vi ut stipendiet 
Marginalen Bank Master Award in Banking and 
Finance till den främste avgångsstudenten 
vid Stockholms universitets Mastersprogram 
i företagsekonomi, med inriktning bank och 
finans. Under året utsågs Marginalen Banks 
HR-chef till årets Employer Branding Manager 
av Universum, ett employer branding- och un-
dersökningsföretag, som bland annat rankar 
arbetsplatser utifrån unga professionellas-, 
högskole- och universitetsstudenters uppfatt-
ning. För att ytterligare attrahera talanger till 
Marginalen erbjuds studenter löpande möj-
lighet att parallellt med studierna få värdefull 
arbetslivserfarenhet bl.a. genom arbete i vår 
kundservice eller praktik. 

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har 
vi under året inlett ett samarbete med 
Jobbsprånget i syfte att underlätta för nyan-
lända akademiker att komma in på den svens-
ka arbetsmarknaden. Vi tog emot tre prakti-
kanter till vår IT-avdelning där de fick ingå i 

olika utvecklingsteam. Under praktikperioden 
tilldelades de en handledare som kunde stötta 
och leda deras arbete. Idag har en av prakti-
kanterna anställning hos oss.

Ledarforum en mötesplats för chefer
En viktig del av bankens styrning är Ledar-
forum, där alla medarbetare med personal-
ansvar inom banken deltar. Varje månad 
samlas forumet för att bland annat diskutera 
hur bankens affär och strategi ska omsät-
tas i verksamheten men även hur vi ska 
utveckla ledarskapet, företagskulturen och 
medarbetarna. 

Kundorienterat arbetssätt och  
gemensamma mål
I banken pågår en ständig utveckling av våra 
produkter och tjänster, för att säkerställa att vi 
möter våra kunders behov och önskemål och 
förenklar deras ekonomiska vardag. Under 
året har vi infört ett mer kundorienterat och 
agilt arbetssätt samt skapat tvärfunktionel-
la team vilket har minskat våra ledtider och 
ökat kvalitén i kundprocessen. Vi kommer att 
vidareutveckla detta framgångsrika arbetssätt 
ytterligare under 2018. 

Sedan några år tillbaka arbetar banken syste-
matiskt med att säkerställa att vi alla arbetar 
mot samma mål. Vi sätter upp gemensamma 
Objective och Key Results (OKR), som är en 
central del av affärsplanen. Varje medarbetare 
kopplar sina egna mål och aktiviteter/nyckel-
tal mot de övergripande OKR-målen. Målen 
utvärderas och följs upp varje tertial och är ett 
bra styrmedel för att vi ska nå affärsmålen.

Marginalen Bank är en ung bank, som har utvecklats från 
ett småföretag till att idag vara en arbetsplats för cirka 300 
medarbetare och som är en av flera utmanare på den svenska 
bankmarknaden. 

Vår  
medelålder 

40 år

Antal 
anställda 

300 st
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En unik miljö 
I våra unika och centralt belägna lokaler på 
Adolf Fredriks kyrkogata i Stockholm sitter 
vi i en ljus, luftig och trivsam miljö med goda 
förutsättningar för möten och samarbeten i 
olika former. Fastigheten är en kulturminnes-
märkt byggnad, ritad av Sigurd Lewerentz, en 
av Sveriges mest välkända arkitekter och den 
besöks ofta av arkitekter från hela världen. 
Vi delar lokalerna med bland annat företag i 
bank koncernen och det råder en vänlig och 
familjär stämning i hela huset.

Mångfald bidrar till kundnytta
Per 2017-12-31 var 58 procent av medarbe-
tarna kvinnor och 42 procent män. 6 av 10 
chefer är kvinnor. Vi har även en stor etnisk 
mångfald bland medarbetarna vilket skapar 
en kreativ och dynamisk arbetsplats, som 
också hjälper oss i våra kundrelationer. Vi kan 
därför ofta möta våra kunder på deras   
eget modersmål. 

En öppen kommunikation
Vi lägger stor vikt på den interna kommuni-
kationen för att våra medarbetare ska känna 
sig delaktiga och inkluderade, förstå helheten 
och därmed kunna ta egna initiativ och arbeta 
effektivt. Genom bland annat vårt intranät, 
ledarforum, avdelnings- och företagsmöten, 
arbetar vi med att informera och engagera 
medarbetarna och är tydliga och transparenta 
kring bankens mål och vision. På så vis vill vi 
inspirera våra medarbetare att vara goda am-
bassadörer för banken.

ÅLDERSSPANN – 19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Totalt Medelålder

Kvinnor
1 st 40 st 60 st 31 st 34 st 7 st 173 st 39 år

0,6 % 23,1 % 34,7 % 17,9 % 19,7 % 4,0 % 57,7 %

Män
1 st 33 st 31 st 35 st 18 st 9 st 127 st 40 år

0,8 % 26,0 % 24,4 % 27,6 % 14,2 % 7,1 % 42,3 %

Totalt
2 st 73 st 91 st 66 st 52 st 16 st 300 st 40 år

0,7 % 24,3 % 30,3 % 22,0 % 17,3 % 5,3 % 100 %

Statistik på detta uppslag 
Antalet anställda beräknas utifrån antalet anställda per den 2017-12-31.

58 % 
kvinnor

42 %  
män

Könsfördelning  
alla medarbetare

Könsfördelning  
chefer

24 
kvinnor

16 
män
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På ständig jakt efter 
förbättringar i verksamheten

I
nternrevisorn är en mycket 
central part i arbetet med att 
säkerställa att Marginalen Bank 
efterlever samtliga interna och 
externa regelverk, bland annat 
Finansinspektionens. 

ordförande i Thor Modéen- sällskapet
Nu kanske den med förutfattade 
meningar om tingens beskaffenhet 
hastigt drar den felaktiga slutsatsen 
att det inte är de mest kreativa och 
humoristiska själarna som lockas av 
titeln internrevisor. Men som ord-
förande i Thor Modéen-sällskapet, 
amatörskådespelare och pilsnerfilms-
entusiast, bevisar Lars-Olof motsat-
sen både på fritiden och arbetet. 

I konferensrummet ”Lyktan” läg-
ger han ut texten om livet som 
”Marginalare”. På frågan om vad som 
är målet med hans uppdrag kommer 
svaret rappt.

– Jag har samma mål som ägaren 
och styrelsen, att vi ska fortsätta 
utvecklas och att vi alltid ska ha 
högsta förtroende från våra regleran-
de myndigheter och från marknaden 
i stort. Som internrevisor är det min 
uppgift att upptäcka brister innan 
någon annan gör det och även se till 
att de åtgärdas. 

Lars-Olof arbetar efter en treårig 
revisionsplan med redan identifierade 
områden, som löpande ska revide-
ras. Områden med hög risk revide-
ras oftare än områden med låg risk. 
Revisionen handlar inte bara om att 
upptäcka avvikelser mellan regelverk, 
processer och vad som sker i verksam-
heten, utan minst lika viktigt är det att 
komma med förslag till förbättringar. 

Nära till ägare och beslutsfattare
Den största utmaningen i jobbet 
är, enligt Lars-Olof, att hantera alla 
situationer och medarbetare för att få 
deras fulla förtroende, så att de vågar 
öppna sig.

– Det är faktiskt en ynnest att få träf-
fa och arbeta med mina kollegor. Det 
jag uppskattar mest med att arbeta 
på en mindre bank som Marginalen, 
är att det är nära till ägare och be-
slutsfattare. Här träffar du dem dag-
ligdags i korridoren, och du har alltid 
möjlighet att sitta ner och prata en 
stund, säger Lars-Olof och fortsätter:

– Det är också enkelt att ta initiativ 
och genomföra egna idéer, vilket är 
en avgörande förutsättning i mitt ar-
bete. Det finns ingen som hindrar dig 
och efteråt så får du för det mesta 
beröm. På en liten bank som vår, väx-
er och utvecklas vi hela tiden, vilket 
gör arbetet mycket varierande.

Lars-Olof ingår även i gruppen 
Grönlandet ciceronerna, som varje 
månad arrangerar guidade visning-
ar av huset, Grönlandet södra 13, 
som Marginalen sitter i. Huset är ett 
byggnadsminne, som är ritat av den 
internationellt uppmärksammade 
arkitekten Sigurd Lewerentz. 

– När vi flyttade in, märkte vi att det 
fanns ett enormt intresse från perso-
ner från hela världen att få komma och 
besöka huset och studera arkitek-
turen och därför bildade vi gruppen 
Grönlandetciceroner. Jag tror att den 
här öppenheten är unik för Marginalen 
och visar att vi alltid gör det lilla extra, 
bjuder på oss själva och det världsbe-
römda hus som vi sitter i.

Bland lagar, regler, instru ktioner och  processer hittar vi 
honom  oftast, vår internrevisor Lars- Olof Lindberg.
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Lakshmi tog  
ett jobbsprång från Indien 

V
äl i Sverige var ut-
maningen att få ett 
nytt arbete, gärna 
ett som motsvarade 
hennes kvalifikationer. 

Lakshmi kontaktade Jobbsprånget, 
som är en organisation som arbetar 
med att få nyanlända akademiker 
ut i arbete. Det visade sig vara ett 
mycket klokt beslut. Hennes första 
intervju var på Marginalen Bank, där 
tycke uppstod, och bara några veckor 
senare började hon som testutveck-
larpraktikant. I juni 2017 fick hon en 
tillsvidareanställning. 

Vad var ditt första intryck av 
Marginalen Bank?
– Det var något med arkitekturen och 
med huset som vi sitter i, som gjorde 
mig väl till mods och som kändes väl-
komnande. Alla var dessutom mycket 
vänliga och tillmötesgående. På 
mötena pratade man mest svenska, 
vilket var svårt i början. Men i efter-
hand inser jag att det har bidragit till 
att jag nu förstår svenska. I och med 
att jag har arbetat som testutveckla-
re i Indien, kunde jag i princip börja 
arbeta på en gång.

Vad gör en testutvecklare?
– Jag utvecklar automatiska skript för 
att säkerställa att alla digitala tjäns-
ter och nya applikationer, som når 
marknaden, håller hög kvalitet och 
inte innehåller några buggar. Just nu 

testar jag vår företagsportal och även 
nya funktioner för våra kortprodukter. 
Om jag hittar något som behöver 
åtgärdas, återkopplar jag till våra spe-
cialistutvecklare som får lösa detta.

Vad är det roligaste med jobbet?
– Inget test är det andra likt, så 
jobbet blir aldrig rutin. Det är också 
spännande att arbeta på en mindre 
bank som växer. Det finns en hel 
del att göra för att hänga med i den 
tekniska utvecklingen. Det är en 

spännande resa som jag och mina 
kollegor får vara med om, och också 
något som vi själva kan vara med och 
påverka. I en större bank tror jag att 
det är mer trögrörligt. Jag känner att 
jag har en viktig uppgift genom att 
alltid se till att vi ger kunderna den 
bästa möjliga digitala upplevelsen.

hur skulle du beskriva din arbets-
plats med tre ord?
– Vänlig, öppen och utvecklande.

Lakshmi Tholgappian kom till Sverige från Chennai i Indien i december 
2016. I Indien arbetade Lakshmi som testingenjör på IT-företaget Infosys. 
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Den övergripande bolagsstyrningen utgår 
från årsstämman som väljer styrelse. Styrelsen 
utser i sin tur den Verkställande direktören 
som ansvarar för den operativa verksamheten 
på daglig basis.

De av styrelsen antagna styrdokumenten 
sätter ramarna för verksamhetsstyrningen och 
en god intern kontroll. Tillsammans med vår 
affärsplan utgör det interna regelverket en 
grund för bankens fortsatta utveckling.

Den interna styrningen och kontrollen i 
Marginalen Bank utgår från principen om de 
tre försvarslinjerna. Den första försvarslinjen 
utgörs av verksamhetens riskhantering och 
regelefterlevnad genom dess processer som 
hanterar risker och efterlevnad av regelverk 
på daglig basis. Den andra försvarslinjen 
utgörs av kontrollfunktionerna för riskkontroll 
och regelefterlevnad som kontrollerar den 
första linjen. Den tredje försvarslinjen består 
av internrevisionen som är direkt underställd 
styrelsen. Internrevisionen granskar de två 
första försvarslinjerna.

Bolagsstyrningsrapport
Marginalen Banks verksamhet genomsyras av effektiv 
styrning och riskhantering. Detta återspeglas i hur vi är 
organiserade och hur vi arbetar. 

Aktieägare/Årsstämma

Styrelsen 
Revisions-, Risk- och  

Compliancekommittén (RRC)

Verkställande direktör 
Verkställande ledning

Extern revisor

Compliance

Riskkontroll

Internrevision
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ISo-Certifierade
Marginalen Bank har, som enda bank, ett 
ledningssystem som är certifierat i enlighet 
med reglerna och kraven för ISO 9001:2015. 
Marginalen Banks ledningssystem granskas 
årligen av Det Norske Veritas (DNV). Bankens 
ledningssystem hanterar de övergripande in-
terna processerna i banken. Ledningssystemet 
är en plattform för ett säkert och strukturerat 
arbetssätt.

Finansinspektionens tillstånd att bedriva 
bankverksamhet
Marginalen Bank har tillstånd från Finans-
inspektionen att bedriva bankverksamhet och 
står därmed under Finansinspektionens tillsyn 
och löpande kontroll. Finansinspektionens 
uppgift är att säkerställa förtroendet för 
finansmarknaden genom att ingripa mot 
 företag som inte följer gällande regler.

Personuppgiftslagen
I personuppgiftslagen finns regler om hur per-
sonuppgifter får behandlas. Syftet med lagen 
är att skydda människor mot att deras per-
sonliga integritet kränks genom behandling 
av personuppgifter. En viktig del i Marginalen 
Banks arbete med integritetsskydd är att en 
enskild kund ska kunna få reda på om hans 
eller hennes personuppgifter behandlas, vilka 
uppgifter som behandlas och hur de behand-
las. En kund har alltid möjlighet att begära ut 
ett s.k. registerutdrag från Marginalen Bank 
där informationen ovan framgår.

omfattas av insättningsgarantin
Insättningsgarantin, som finansieras av 
de anslutna instituten, innebär att staten 
garanterar de pengar som våra kunder har 
satt in på konton hos Marginalen Bank. Detta 
betyder att du som kund får ersättning av 
staten om Finansinspektionen beslutar att 
insättningsgarantin ska träda in. Marginalen 
Bank är ansluten till insättningsgarantin och 
har Finansinspektionens tillstånd att ta emot 
kunders pengar på konto. Insättningsgarantin 
ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett 
belopp om 950 000 kronor per person. Syftet 
med insättningsgarantin är att stärka skyd-
det för allmänhetens insättningar och bidra 
till stabilitet i det finansiella systemet. Den 
infördes i Sverige 1996 och baserades på ett 
EG-direktiv. Motsvarande garanti finns i övriga 
EU-länder. Insättningsgaranti finns också i 
flera länder utanför EU.

Förhindrar penningtvätt
Marginalen Bank följer bestämmelser som ska 
förhindra penningtvätt och terrorismfinan-
siering. Penningtvätt innebär att pengar från 
brottslig verksamhet förs in i de legala syste-
men. Terrorismfinansiering definieras som att 
samla in pengar, tillhandahålla eller ta emot 
pengar eller andra tillgångar för att stödja 
terrorism. Banken har rutiner för att förhindra 
transaktioner som avser brottslig verksamhet. 
Därför kan du bli ombedd att visa legitimation 
eller svara på frågor om du vill göra trans-
aktioner. Du kan också behöva visa kvitton, 
fakturor eller andra handlingar. På så sätt gör 
även du en insats mot brottslig verksamhet.

Vårt säkerhetsarbete
För Marginalen Bank är det viktigt att alla kunder känner 
sig trygga i sin kontakt med oss. På följande sätt arbetar 
vi med säkerhetsfrågor i banken. 

S
T

Y
R

N
IN

g
S

ä
K

E
R

h
E

T
S

A
R

B
E

T
E

ÅRSREDOVISNING 2017MARGINALEN BANK

27

MARGINALEN BANK



Styrelse

Mari  
Broman
Styrelseordförande
Mari kommer senast från Riksbyggen där hon 
var vice VD under 2006-2014. Är idag leda-
mot i Serneke AB samt styrelseordförande 
i IQ Sam hälls byggnad. Har varit biträdande 
stadsdirektör i Göteborgs Stad.

Peter 
Lönnquist
Vice ordförande
Ledamot av Sveriges Advokatsam-
fund. Kurator i Spendrups ägarstiftelser. 
Ordförande Spendrup Invest och Spendrup 
Brands. Styrelseledamot i Cellmax 
Technologies AB och i stiftelsen Koalan.

gunilla 
herlitz
Styrelseledamot
Gunilla kommer från en tjänst som VD för 
Expressen, Dagens Industri och Dagens 
Nyheter samt affärsområdesansvarig för 
Bonnier News. Hon har varit chefredaktör 
för Dagens Nyheter och Dagens Industri och 
medlem i Bonniers koncernledning.

Peter 
Sillén
Styrelseledamot
Peter Sillén är idag ansvarig för 
Högskoleingenjörsutbildningen Teknik och 
Ekonomi på KTH. Han har även haft olika 
ledande befattningar inom Axel Johnson-
koncernen inom områden som CSR, kundre-
lationer och nya marknader.

Anna-greta  
Sjöberg
Styrelseledamot
Grundare av vård- och omsorgsföretaget 
Crispa AB. Ledande befattningar inom Royal 
Bank of Scotland 1998-2011. Är styrelseleda-
mot i Hufvudstaden AB och i livförsäkrings-
rörelseorganisationen Trygg-Stiftelsen.

håkan  
Österberg
Styrelseledamot
Håkan har haft ledande befattningar inom 
Ericsson med fokus på affärsutveckling 
och strategiarbete. Senast var han Vice 
President New Business Development & 
Innovation (2007-2015). Håkan är styrel-
seledamot i Marginalen AB, Toborrow AB 
samt i Bergenstråhle Group AB. Arbetar 
även som konsult inom affärs- och strategisk 
verksamhetsutveckling.

Ewa 
glennow
Styrelseledamot
VD i Marginalen Bank och Marginalen AB. 
Grundare av Marginalenkoncernen.
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Ledning

Ewa 
glennow
Verkställande direktör
VD i Marginalen Bank och Marginalen AB. 
Grundare av Marginalenkoncernen.

Charlotte  
Strandberg
Chef Marginalen Core
Anställd sedan 1981. Vice verkställande  direktör 
sedan år 2000.

ola 
Espelund
Chefsjurist
Har varit hos Marginalen Bank sedan 2018. 
Många års erfarenhet av finansjuridiska 
frågor. Bakgrund som koncernbolagsjurist på 
Telia Company och dessförinnan advokat på 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Är utbil-
dad jurist och ekonom.

Eleonor 
Åslund
Personalchef
Hos Marginalen Bank sedan 2007. Har mer än 
25 års erfarenhet inom HR-området. Tidigare 
affärsområdeschef och chef för konsulter inom 
Wise Group. Innan dess personalchef inom en 
rad internationella företag.

Bo  
Andersson
IT-chef
Började på Marginalen Bank 2016. Har lång 
erfarenhet från digitalisering inom bank-
branschen med fokus på att skapa effektiva 
affärsorienterade IT-organisationer. Kommer 
närmast från SBAB Bank och har tidigare 
arbetat med bl.a. Preem, ICA Banken, IKANO 
Banken och Öresundsbanken.

Anders 
Ragnarsson
Kommersiell chef
Anders har bred kommersiell erfarenhet från 
såväl Business to Business som Business 
to Consumer. Senast kommer Anders 
från en position hos mediaföretaget Clear 
Channel som Skandinavisk Försäljning- och 
Marknadsdirektör, men har även erfarenhet 
från internationella affärer och partners från 
sin tid som Vice President Sales EMEA för  
The Walt Disney Company.

Thomas 
Kullman
Riskchef
Thomas började på Marginalen Bank 2017. Har 
mer än 30 års erfarenhet från bank och finans-
marknaden i ledande positioner.  Har tidigare 
arbetat på Finansinspektionen som tillsynsan-
svarig inom enheten tillsyn stora banker.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank 
Bankaktiebolag (publ.), med säte i Stockholm, avger härmed 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.

Koncernstruktur och ägare
Marginalen Bank Bankaktiebolag, org. nr 516406-0807, (”Marginalen 
Bank” eller ”Banken”) och dess ägarbolag Marginalen AB, org.nr. 556128-
4349, ingår sedan april 2012 i en konsoliderad situation, i vilken ESCO 
Marginalen AB, org. nr. 556096-5765 är moderbolag. Marginalen Bank 
står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av de regelverk 
som reglerar kreditinstitut i Sverige. Regelverken omfattar bland annat 
styrning, riskhantering, likviditetshantering, kapitaltäckning och stora 
exponeringar. Den svenska insättningsgarantin gäller för kunder hos Mar-
ginalen Bank på samma sätt som för övriga svenska banker. Marginalen 
Bank är också certifierad enligt ISO 9001:2015. 

Verksamheterna i den konsoliderade situationen omfattar även Inkas-
so AB Marginalen, Marginalen Financial Services AB, Crex AB, Hygglig 
Aktiebolag, Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy (Finland), Sergel Finans 
AS (Norge), UAB General Financing (Litauen), UAB Gelvora (Litauen), 
UAB Sergel (Litauen), SIA Aizdevums.lv (Lettland), SIA Gelvora (Lett-
land), SIA Sergel (Lettland) samt intressebolaget Toborrow AB. 

Den 30 juni 2017 slutfördes förvärvet av Sergel vilket innebär att 
Marginalen Bank genom de nya dotterbolagen Sergel Finans AB,  Sergel 
Finans Oy, Sergel Finans AS från och med 2017 utgör en koncern 
( Marginalen Bank-koncernen eller koncernen). De siffror som presenteras 
avser således Marginalen Bank-koncernen om inget annat anges.

Information om verksamheten
Marginalen Bank-koncernens största verksamhet är finansiella tjänster 
och inkasso. Övriga tjänster utgörs av ekonomiadministration, juridik 
och personaltjänster. Vår affärsidé är att skapa tid och möjligheter för 
människor och företag att utvecklas genom att vi förenklar deras ekono-
miska vardag. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder samt genom 
att erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Verksamheten i koncernen bedrivs i tre divisioner: Privatbanken, 
Företagsbanken och Marginalen Core. Den finansiella och operativa upp-
följningen av verksamheten följer divisionsstrukturen, varför resultatut-
veckling, nyckeltal och affärsvolymer mäts och analyseras per division. 

Privatbanken erbjuder ett grundutbud av enkla och transparenta tjäns-
ter inom områdena spara, låna, betala och försäkra. Marginalen Bank har 
alltjämt en stark position inom inlåningssegmentet med några av mark-
nadens mest konkurrenskraftiga sparkonton med såväl fasta som rörliga 
räntor. Privatbanken erbjuder även kreditkort med konkurrenskraftiga 
villkor och utlåningsprodukter. Blancolån står för den enskilt största delen 
av Privatbankens utlåning. Under 2017 växte volymen från 9 149,4 mkr till 
9 203,0 mkr samtidigt som intäkterna uppgick till 557,0 mkr (542,7).

Företagsbanken erbjuder olika typer av finansieringslösningar som lån, 
leasing, fakturaköp och fakturabelåning. Framförallt finansieras maskiner 
och utrustning inom skog, jordbruk, verkstad, bygg, IT, sjukvård samt 
inventarier till butikskedjor. Företagsbankens största produkt objektsfinan-
siering, eller finansiell leasing, ökade sin utlåningsportfölj under året från 
928,4 mkr till 941,4 mkr och intäkterna uppgick till 57,9 mkr (57,2). 

Marginalen Core vänder sig till små och medelstora företag samt 
myndigheter och kommuner i hela Sverige med erbjudanden inom 
inkasso, ekonomiadministration, juridik och personaladministration. 
 Inkassotjänsterna erbjuds via systerbolaget Inkasso AB Marginalen 
medan ekonomi-, personal- och juridiktjänster erbjuds via systerbolaget 
Konsult AB Marginalen.

Inkassoverksamheten erbjuder sedan 30 år tillbaka tjänster som 
svensk och utländsk inkasso, bostadsinkasso, efterbevakning samt 
förvärv av kreditportföljer. Förvärvet av Sergel Finansbolagen innebar att 
Marginalen Core tillfördes förvärvade kreditportföljer till ett värde om 1,6 
mdr med avdrag för uppskjuten skatt. Under andra halvåret har Margina-
len Core fortsatt sin tillväxt genom ytterligare förvärv av fordringsport-
följer inom ramen för befintliga och nya avtal.

 Marginalen Bank-koncernen har ett nära samarbete med syster-
bolaget Konsult AB Marginalen som erbjuder ekonomikonsulttjänster. 
Tillsammans med övriga tjänsteerbjudanden inom Marginalen Core 
är målsättningen att lyfta av den administrativa bördan från företag 
och entreprenörer och på så sätt frigöra tid och kompetens till kärn-
verksamheten.

Medarbetare
Under 2017 hade koncernen i genomsnitt 267 medarbetare varav 63,3 
(52,0) procent var kvinnor och 36,7 (48,0) procent män*. Samtliga med-
arbetare har individuella mål som bygger på koncernens övergripande 
strategiska målsättning. Dessa mål följs kontinuerligt upp och koncernen 
genomför också medarbetarundersökningar vilka syftar till att belysa 
styrkor såväl som utvecklingsområden.

Affärsutveckling och investeringar
En betydelsefull investering för koncernens framtida utveckling var 
förvärvet av Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS. 
Bolagens affärsidé är att förvärva, äga och utveckla portföljer med förfall-
na fordringar och krediter i respektive land. Affärsområdet portföljförvärv 
växte och blev därmed en betydande del av bankkoncernens verksamhet. 
Förvärvet medför positiva effekter på bankens resultatutveckling.

Bankkoncernen har en stark finansiell ställning och en växande kund-
bas. Enligt SKI-undersökningen som offentliggjordes i december 2017 
framgick det att Marginalen Bank har de nöjdaste Privatlånekunderna på 
den svenska bank- och finansmarknaden. Det som utmärker Marginalen 
Bank är att kunderna upplever det som väldigt enkelt att bli kund. Vi har 
dessutom få kundklagomål och upplevs som betydligt mer proaktiva än 
andra aktörer. 

Utvecklingen fortsätter av bankens nya kortsystem, där den första 
fasen produktionssattes i juni 2017. Förutom att förbättra korttjänsten för 
befintliga kunder, skapar plattformen helt nya möjligheter för att utveckla 
olika typer av korttjänster i framtiden. Plattformen höjer ytterligare säker-
heten bland annat genom signering med Mobilt Bank-ID samt möjligheten 
att via vår bankapp spärra kort för inköp i vissa regioner samt köp online. 

*  Genomsnitt: medelantalet anställda beräknas utifrån ett genomsnitt av antalet anställda personer enligt mätningar  
vid minst två representativa tidpunkter under räkenskapsåret
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Under året har vi även arbetat intensivt med att anpassa verksam-
heten efter EU:s nya dataskyddsregelverk GDPR som träder i kraft i 
maj 2018 och som ersätter PUL. Det nya regelverket är positivt för oss 
som mindre bank då det bland annat innebär att det blir enklare för 
människor att byta bank och dessutom ökar kraven på transparens, vilket 
ger oss ytterligare möjligheter att kommunicera med våra kunder.

Marginalen Bank har vidare implementerat Företagsbankens nya 
strategi med målet att ytterligare utveckla erbjudandet mot mindre 
och medelstora företag. En viktig del i vår nya strategi är att samarbeta 
med olika aktörer för att få tillgång till större marknader och innovativa 
lösningar. Under året inleddes därför bland annat ett samarbete med lå-
neförmedlingstjänsten Toborrow, där vi deltar som en av flera potentiella 
långivare till de företagslån som bolaget förmedlar. Att fortsätta att ut-
veckla nya innovativa finansieringstjänster som är anpassade för mindre 
och medelstora företags specifika behov och utmaningar är en viktig del 
av den framtida verksamheten i Marginalen Bank-koncernen.

Omvärld och marknad
Den starka konjunkturvecklingen fortsätter i stora delar av omvärlden. I 
euroområdet som är den viktigaste handelspartnern för Sverige, är för-
troendet för den ekonomiska utvecklingen bland hushåll och företag på 
historiskt höga nivåer enligt Riksbankens bedömning i höstas. Samman-
taget bedömde Riksbanken att BNP-utvecklingen i länderna som betyder 
mest för svensk ekonomi blir 3 procent för 2017 och 2018 för att därefter 
mattas av gradvis. Den globala inflationsutvecklingen är fortfarande låg 
varför normaliseringen av penningpolitiken bedöms ske i långsam takt. 

BNP i Sverige ökade med 3,1 procent jämfört med det tredje kvartalet 
2017 uttryckt i årstakt. Konjunkturutsikterna i Sverige bedöms i stort sett 
vara oförändrade jämfört med Riksbankens prognos i oktober. Nedgång-
en i bostadsmarknaden de senaste månaderna kommer sannolikt att 
dämpa takten i bostadsinvesteringarna men motverkas av starkare efter-
frågan från omvärlden. Den starka konjunkturutvecklingen har medfört 
att den så kallade KPIF-inflationen varit nära 2 procent. 

Det faktum att de stora centralbankerna befinner sig i olika faser pen-
ningpolitiskt kan komma att påverka styrkan i den svenska kronan som i 
sin tur kan ge negativa effekter på inflation och tillväxt. Osäkerhet kring 
tillväxt och inflation de kommande åren talar för att penningpolitiken 
fortsatt kommer att vara expansiv. 

I USA avslutades 2017 med utropstecken som innebar att S&P 500 
slutligen steg med 20% under 2017. Slutsatsen är att det finns fortsatt 
kraft i ekonomin.

Den oro som funnits inför årets stora politiska händelser har endast 
temporärt präglat riskaptiten på de finansiella marknaderna under 2017. 
I stället har 2017 överraskat positivt med global tillväxtoptimism och 
börser på nya rekordnivåer. Det har fått centralbanker att föra en något 
mindre expansiv penningpolitik, men både ECB och Riksbanken har rört 
sig i en långsammare takt än förväntat. Trots att EU-fientliga och populis-
tiska partier tagit kliv framåt, resulterade eurozonens valår inte i så stora 
framgångar för dessa krafter som befarat. Brexit-förhandlingar kvarstår 
dock och dragloket Tysklands svårigheter att bilda regering bromsar 
integrationen. En utblick över 2018 visar att antalet förutsedda politiska 
händelser är färre jämfört med 2017. Här är det i första hand höstens 
mellanårsval i USA som kan påverka riskaptiten i ett globalt perspektiv. 
I övrigt väntas centralbanker fortsätta vara i fokus när Fed höjer räntan 
och minskar sin balansräkning medan ECB avslutar sitt QE-program mot 
slutet av året. 

I Sverige väntas tillkommande amorteringskrav och fallande bostads-
priser dämpa kredittillväxten. I slutet av november sa regeringen ja till 
Finansinspektions (FI) förslag att införa ytterligare amorteringskrav från 

mars 2018. De nya kraven drabbar de som lånar mer än 4.5 gånger sin 
årsinkomst och enligt FI:s beräkningar kommer det att beröra omkring 
15% av alla nya låntagare. Tillsammans med fallande bostadspriser väntas 
detta dämpa utlåningstakten under 2018, men samtidigt motverkas det 
av en fortsatt relativt hög nybyggnation.

Väsentliga händelser under året
På ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2017 utsågs Håkan Österberg till 
ny styrelseledamot. Anders Fosselius hade efter många år som ledamot i 
styrelsen avsagt sig omval. 

Den 30 juni slutförde Marginalen Bank och moderbolaget Marginalen 
AB sina förvärv av Sergelbolagen (”Sergel”) från Telia Company. Margina-
len Bank deltog genom att, efter godkännande från Finansinspektionen, 
förvärva Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy, Sergel Finans AS. 

Den 2 maj 2017 tillträdde Per Andersson som VD för Banken.

Resultat
Rörelseintäkterna för koncernen uppgick under året till 885,6 mkr 
(723,9). Ränteintäkterna uppgick till 780,8 mkr (752,4) och räntekost-
naderna uppgick till 302,6 mkr (251,9). Leasingintäkterna uppgick till 
57,9 mkr (57,2) och provisionsintäkterna uppgick till 144,5 mkr (117,4). 
Kostnader före kreditförluster uppgick till 464,7 mkr (458,7). Personal-
kostnaderna minskade under året med 2 procent till 259,9 mkr (263,6). 
Övriga administrationskostnader ökade samtidigt med 7 procent till 188,4 
mkr (175,7). Kreditförluster påverkade resultatet med 46,5 mkr (122,6). 
Rörelseresultatet uppgick till 374,3 mkr (142,5). Årets totalresultat upp-
gick till 301,4 mkr (109,2). Den stora ökningen av rörelseresultatet beror 
delvis på engångseffekter om 172 mkr. Dessa bestod av negativ goodwill 
i samband med förvärvet av Sergel-bolagen på 101 mkr samt 71 mkr i 
positiva effekter på kreditförluster. Sergelbolagen har bidragit positivt till 
koncernens resultat. Moderbolagets totaltresultat förbättrades från 109,0 
mkr till 186,9 mkr.

Finansiell ställning
Marginalen bank har en fortsatt stark likviditetssituation. Likviditets-
reserven uppgår till 3 347,4 mkr (4 496,5) samt likviditetsbufferten till 
  3 138,6 mkr (4 322,6). För vidare information se Not 3, tabell Likviditets-
reserv.  Utlån ingen till allmänheten, som vid årets slut uppgick till 
16 146,0 mkr  (13 684,8), finansieras i allt väsentligt av inlåning från 
allmänheten. Vid årets slut uppgick total inlåning från allmänheten 
till 17 193,0 mkr (16 597,0). Utöver inlåning från allmänheten ingår 
obligationslån i totalt finansierat belopp med 593,7 mkr hänförligt till 
kapitalinstrument noterade på Nasdaq. Se not 28 för mer information 
om dessa. Eget kapital ökade under året med 401,4 mkr och uppgick 
vid årets slut till 1730,7 mkr (1 329,3), varav 100 mkr avser nettoeffekter 
från erhållna ovillkorade aktieägartillskott och koncernbidrag som gått 
över eget kapital.

Soliditet
Soliditeten har ökat till 8,6 procent (7,1).

Kapitaltäckning
Den totala kapitalrelationen, förhållandet mellan kapitalbas och riskvägt 
exponeringsbelopp, uppgick per den sista december 2017 till 17,9 procent 
(16,7). Kapitalbasen uppgick till 2 107,5 mkr (1 900,1) och riskvägt expone-
ringsbelopp uppgick till 11 764,0 mkr (11 379,0). Kärnprimärkapitalrelatio-
nen ökade under året till 12,9 procent (11,1) genom att kärnprimärkapitalet 
ökade till 1 513,8 mkr (1 259,2).
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Kapital- och likviditetsutvärdering
Marginalen Bank utvärderar årligen sina risker för att säkerställa för-
mågan att kunna fullgöra sina förpliktelser. Olika metoder används för att 
mäta risker i verksamheten. Marginalen Bank ska upprätthålla ett kapital 
som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka nivån på de 
risker som Marginalen Bank och dess konsoliderade situation är expone-
rad för. Denna årliga utvärdering benämns Intern kapital- och likviditetut-
värdering (IKLU). I not 32 Kapitaltäckning, beräknas kapitalkravet för 
kreditrisker enligt schablonmetoden och kapitalkravet för operativa risker 
enligt basmetoden.

Verkställande ledning
Koncernens verkställande ledning utgörs av personer som representerar 
olika bakgrunder, nationaliteter och erfarenheter. Ledningen är samman-
satt i syfte att föra samman representanter från både affärsdivisionerna 
och från särskilda stödfunktioner. Ledningen består av åtta personer som 
sammanträder veckovis.

Styrelsen
Marginalen Banks styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem 
och högst åtta ledamöter. Styrelsen bestod vid utgången av 2017 av sju 
bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
Marginalen Bank-koncernen har de senaste åren gjort stora investeringar 
i verksamheten och står väl förberedd för framtida tillväxt. Förmågan att 
hantera ökade affärsvolymer ser Marginalen Bank som en nyckelfaktor 
för den framtida utvecklingen, samtidigt som investeringarna i innovativ 
produktutveckling och de kontinuerliga anpassningarna till förändringar i 
regelverken fortgår. Koncernens bedömning är att marknaden fortsätter 
att utvecklas fördelaktigt för samtliga affärsområden vilket medför goda 
affärsmöjligheter.

Resultatutveckling
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efter-
följande resultat- och balansräkningar samt till dessa hörande tilläggs-
upplysningar.

Samtliga belopp redovisas i miljontals kronor, om inte annat anges. 

Förslag till vinstdisposition
Beträffande förslag till vinstdisposition hänvisas till not 39.
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Hållbarhetsrapport

Marginalens hållbarhetsarbete regleras i hållbarhetspolicyn som upprät-
tats i enlighet med ÅRKL och FFFS 2014:1. Policyn reglerar hur vi som 
bank ska arbeta för sunda finanser och ansvarsfull kreditgivning. Där 
regleras även hur banken i övrigt ska arbeta för att förbättra för samhälle 
och miljö.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att implementera hållbarhets-
arbetet i organisationen och den har delegerat styrning och uppföljning 
till hållbarhetsrådet. Hållbarhetsrådet består av medarbetare från res-
pektive funktion och affärsområde inom banken och har bland annat till 
uppgift att förankra och förbereda material till styrelse och ledning inom 
området. Det dagliga arbetet med hållbarhet ska vara en integrerad del 
av organisationens verksamhet.

Hållbarhetsarbetet i banken syftar till att skapa värde för våra kun-
der, medarbetare och ägare genom att ta ansvar för hållbarhet inom 
samhälle, miljö och i affären. Vårt arbete utgår från att fokus ska vara på 
de områden där vi i vår verksamhet anser oss kunna bidra till en hållbar 
utveckling. Sociala förhållanden och personal samt Anti-korruption har 
identifierats som de områden där banken främst kan påverka.
De risker som har identifierats inom sociala förhållanden och personal 
är risken att förlora kompetens då personal avslutar sin anställning eller 
blir sjukskrivna och risken att våra produkter inte värnar om en jämställd 
 kreditgivning. Risken som identifierats inom anti-korruption är att 
utlåning sker med syfte att finansiera oegentligheter. Inom både dessa 
områden har banken tydliga kontroller och riktlinjer kommunicerat till 
medarbetare och utbildning inom de olika områdena sker fortlöpande.

Sociala förhållanden och personal: Arbeta för en sund och jämställd 
kreditgivning. Vara en rekommenderad arbetsgivare som eftersträvar 
jämställdhet och mångfald. Bidra med tid, kunskap och finansiering till 
utvalda organisationer vars huvuduppgift är att hjälpa utsatta människor.

Miljö: Banken arbetar för att minska sin påverkan på miljön i det dagliga 
arbetet genom bland annat miljöcertifierade lokaler samt aktiv planering 
av resor och pappersutskrifter. Vi uppmuntrar kunder, leverantörer och 
medarbetare till en mer miljömedveten affär och livsstil.

Mänskliga rättigheter: Vi eftersträvar alltid en rättvis och jämställd be-
handling av såväl kunder som medarbetare. Arbetet baseras på människ-
ors lika värde och det avspeglar sig i vår affärsplan och i dagliga rutiner.

Anti-korruption: Banken följer de regelverk som finns inom anti-korrup-
tion som till exempel penningtvättsdirektivet och anti-terroristlagarna. Vi 
utför erforderliga kontroller som avser att förhindra att banken blir en del 
av brottslig verksamhet.

För ytterligare information om vårt praktiska arbete kring hållbarhet 
hänvisas till sidan 18.
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Riskhantering

Allmänt om finansiella risker och andra risker
Marginalen Bank-koncernen finansieras med både skulder och eget 
kapital. Finansiering med skulder innebär till sin natur likviditets- och 
refinansieringsrisker. 

Målsättning för kapitalbas
Marginalen Banks mål avseende kapitalstrukturen är att upprätthålla 
finansiell stabilitet för att trygga Marginalen Banks förmåga att fortsätta 
utveckla sin verksamhet och att ha en tillräcklig buffert för att kunna 
hantera oförutsedda händelser.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan Marginalen 
Bank förändra upplåningsstrukturen eller förändra eget kapital genom 
emittera nya aktier, uppta aktieägartillskott, ställa ut förlagslån, förändra 
den utdelning som betalas till aktieägarna eller återbetala kapital till 
aktieägarna.

Marginalen Bank bedömer kapitalet på basis av kapitaltäcknings-
relationerna.

Kapitalkrav 
Pelare I
Marginalen Bank beräknar kapitalkraven i Pelare I enligt Schablonmeto-
den för Kreditrisk och Marknadsrisk samt Basmetoden för Operativ risk. 

Pelare II
I Marginalen Banks interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) 
valideras resultatet från stressade scenarier med kapitalkravet i Pelare 
I avseende kreditrisk, marknads risk (valutakursrisk) och operativ risk. 
IKLUn fastställs av styrelsen och bygger på verksamhetens treåriga prog-
noser avseende Marginalen Banks samt den konsoliderade situationens 
finansiella utveckling. 

Kapitaltäckning
Marginalen Banks kapitaltäckning framgår av not 32 Kapital täckning.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Marginalen Bank har en god finansiell ställning med en stark kapitalbas 
och en solid likviditetssituation. Givet nuvarande marknadskonjunktur-
läge väntas en positiv utveckling för verksamheten under 2018 med en 
förbättring av resultatet. Den ekonomiska utvecklingen med förväntan 
om svagt stigande räntor under andra halvåret 2018 kan dock medföra 
ett förändrat beteende hos koncernens kunder. Koncernen bedömer att 
tillväxten under 2018 i huvudsak kommer att ske på  befintliga marknader. 

Investeringar i IT-utveckling, riskhantering, varumärke, processer och 
medarbetare fortsätter i syfte att ytterligare förbättra och effektivisera 
verksamheten. Marginalen Bank kommer också fortsätta att befästa sin 
position på inlåningsmarknaden med konkurrenskraftiga erbjudanden till 
kunderna. 

Riskhantering Marginalen Bank – Sammanfattning 
Allmänt
Marginalen Bank-koncernens affärsverksamhet är i likhet med all affärs-
verksamhet riskexponerad och koncernen har som mål och policy att 
begränsa dessa riskers negativa resultatpåverkan. Verksamheten bedrivs 
utifrån av styrelsen fastställda accepterade risknivåer. Koncernen har 
uttryckt sin riskaptit i riskpolicyn samt sin accepterade risktoleransnivå i 
sitt riskaptitsdokument. Vidare specificeras risktoleransnivåer avseende 
finansiella risker i finanspolicy, placeringspolicy samt avseende kreditris-
ker i kreditpolicy. I riskpolicyn beskrivs riskstrategin samt generella krav 
på riskhantering. Koncernen driver bankrörelse och verksamheten är 
exponerad för kreditrisk- och motpartsrisk, marknadsrisk, strategisk risk, 
likviditetsrisk och operativ risk. 

Riskstrategier och processer för hantering av risk
Styrelsen har fastställt Marginalen Bank-koncernens riskaptit och riskstra-
tegier i Riskpolicyn. Strategierna innebär att inom ramen för riskaptiten 
fastställa risklimiter/risktoleransnivåer för relevanta nyckeltal att utgöra 
indikatorer på begränsningar i den risk som koncernen får exponeras för. 
Exempel på indikatorer är:

 Kreditrisk: Andel av kreditportföljen med högre riskklass, utveckling 
kreditförluster
Motpartsrisk: Andel av kreditportföljen i enskild bransch
Marknadsrisk: Begränsningar i valutakursrisk- och ränterisk exponering
 Strategisk risk: Begränsningar i geografiska marknader, prissättning av 
bankens noterade kapitalinstrument
Likviditetsrisk: Likviditetsreserv i relation till inlåning från allmänheten
Operativ risk: Nivå på personalomsättning och vakanser

Dessa nivåer indikeras med ett trafikljussystem där grönt visar att risken 
väl ligger inom fastställd riskaptit, gult visar att risken kräver förhöjd 
bevakning/monitorering och/eller åtgärder samt rött indikerar behov av 
åtgärder för att reducera risken. Processen innebär att ansvarig funktion 
inom första linjen löpande följer upp indikatorn och rapporterar resultatet 
till funktionen för Riskkontroll. Funktionen för Riskkontroll sammanställer 
mätresultaten och bedömer de eventuella åtgärder som första linjen 
vidtar för att säkerställa att riskaptiten upprätthålls. 

Riskorganisation och styrning
Styrelsen ansvarar för att sätta tydliga mål beträffande långsiktig riskap-
tit, risktolerans, sammansättning och hantering avseende verksamhetens 
risker. 

Styrelsens instruktioner avseende styrning och intern kontroll är 
grundläggande för verksamhetsstyrning och god intern kontroll. Till-
sammans med koncernens affärsplaner lägger regelverket grunden för 
hur styrelsen bedömer och utvecklar bolagets verksamhet.

Koncernen har en funktion för Internrevision samt en Revisions-, Risk- 
och Compliancekommitté som rapporterar direkt till styrelsen.

Direkt underställd verkställande direktören finns sedan januari 2016 en 
riskchef med ansvar för att bedöma och säkerställa effektivitet och ända-
målsenlighet i koncernens ramverk för riskhantering samt kritiskt granska 
och ifrågasätta beslut som påverkar koncernens risk exponeringar. Direkt 
underställd riskchefen finns funktionen för Riskkontroll som har till upp-
gift att kontrollera och säkerställa att verksamheten identifierar, värderar 
och hanterar dess risker samt följer upp och analyserar verksamheten. 

Direkt underställd verkställande direktören finns funktionen för 
Regelefterlevnad som bevakar att förändringar i externa regelverk 
implementeras, att verksamheten löpande utbildas och kontrollerar att 
policys och instruktioner följs. Rapportering av risker sker löpande till 
både ledning och styrelse. För den löpande hanteringen, identifieringen 
och kontrollen av risker använder sig Marginalen Bank av ett kvalitets- 
och ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015 standarden. 
Underlag från den löpande riskhanteringen samt affärsplaneringen ligger 
till grund för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. Ansvaret 
för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen, vilken omfattar att 
begränsa och följa upp Marginalen Banks och den konsoliderade situatio-
nens risker, ligger hos styrelsen. I utvärderingen ingår en riskbedömning 
i vilken Marginalen Bank och den konsoliderade situationens risker ana-
lyseras och sedan stresstestas i olika scenarioanalyser. Dessa tester och 
analyser utgår från förhållandena under ett stressat scenario. Det är re-
sultatet av riskbedömningen som ligger till grund för kapitalplaneringen. 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Marginalen Bank-koncernens 
kreditexponering. Styrelsen har i särskilda instruktioner inom vissa ramar 
delegerat ansvar till olika kreditinstanser. Huvudsakligen sker kredit- och 

1) I enlighet med artikel 18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kredit institut och värdepappersföretag.
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riskhanteringen genom individuell prövning av motpartens betalnings-
förmåga och dess säkerheter. Större kreditengagemang omprövas minst 
en gång per år i kreditkommittén. För att underlätta styrningen och han-
teringen av kredit riskerna tillämpas riskklassificering som även omfattar 
storleken på individuella exponeringar och portföljens sammansättning. 
Riskklassificeringssystemen innebär att krediterna klassificeras i olika 
riskklasser beroende på risken för obestånd (rating av betalningsför-
mågan hos motparten) och risken vid ett eventuellt obestånd (bedömt 
värde på erhållen säkerhet). Riskhanteringen inom koncernen sker i tre 
försvarslinjer: Första försvarslinjen utgörs av verksamhetsfunktionerna 
som utför riskhanteringen inom sitt område. Andra försvarslinjen utgörs 
av de oberoende funktionerna för Riskkontroll och Regelefterlevnad. 
Tredje försvarslinjen utgörs av en oberoende funktion för Internrevision 
som är direkt underställd styrelsen. Funktionen utför regelbundet revison 
av kontroll- och ledningsfunktioner. En utförlig beskrivning av Marginalen 
Banks riskhantering och riskexponeringar presenteras nedan.

Riskhantering i Marginalen Bank-koncernen
De risker som koncernen har identifierat som relevanta för sin verksam-
het är strategisk risk, kredit- och motpartsrisk, marknadsrisk, likviditets-
risk och operativ risk.

Styrelse 
Risk, revision och compliancekommittée

Internrevision

3:e
2:a

1:a linjen

Verkställande direktör

Riskkontroll 
Regelefterlevnad

Affärsstöd

Ekonomi

Kredit

Juridik

AML

Treasury

IT

HR

Marknad och  
Kommunikation

Privat- 
banken

Företags- 
banken

Marginalen 
Core
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5-årsöversikt

KONCERN MODERBOLAG

Resultaträkning
mkr 2017 2017 2016 2015 2014 2013

Räntenetto 536,1 550,0 557,7 572,9 502,3 408,0

Provisionsnetto 100,7 112,0 112,7 103,0 78,4 75,1

Nettoresultat av finansiella transaktioner 126,2 5,2 26,4 31,0 2,6 43,8

Övriga rörelseintäkter 122,6 21,7 27,0 28,3 36,2 29,2

Utdelning 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa rörelseintäkter 885,6 741,0 723,9 735,2 619,5 556,1

Allmänna administrationskostnader -448,3 -445,5 -439,3 -447,6 -425,0 -413,9

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -16,4 -16,3 -19,4 -17,5 -15,0 -14,5

Summa rörelsekostnader -464,7 -461,8 -458,7 -465,1 -440,0 -428,4

Resultat före kreditförluster 420,9 279,2 265,2 270,1 179,5 127,7

Kreditförluster, netto -46,5 -46,5 -122,6 -119,2 -119,7 -86,2

Rörelseresultat 374,3 232,7 142,5 150,9 59,8 41,5

Resultat före skatt 374,3 232,7 142,5 150,9 59,8 41,5

Skatt -73,0 -45,8 -33,6 -37,0 -11,6 -10,8

årets resultat 301,3 186,9 109,0 113,9 48,3 30,7

årets totalresultat 301,4 186,9 109,2 86,4 74,4 26,5

KONCERN MODERBOLAG

Balansräkning
mkr 2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Kassa och centralbanker 575,3 575,3 754,8 0,0 0,0 0,0

Utlåning till kreditinstitut 265,1 249,1 339,3 831,3 950,3 575,7

Utlåning till allmänheten 16 146,0 15 097,5 13 684,8 12 991,6 11 922,0 10 446,0

Räntebärande värdepapper1) 2 788,4 2 788,3 3 812,6 3 360,2 4 108,0 4 010,0

Övriga tillgångar 346,0 1 014,8 258,9 246,5 194,0 337,8

Summa tillgångar 20 120,8 19 725,0 18 850,4 17 429,6 17 174,3 15 369,5

Skulder och eget kapital

In- och upplåning från allmänheten 17 193,0 17 193,0 16 597,0 15 191,4 15 206,3 14 015,3

Övriga skulder 603,4 322,1 283,2 380,0 320,5 334,1

Efterställda skulder 593,7 593,8 640,9 638,1 538,0 191,0

Eget kapital 1 730,7 1 616,1 1 329,3 1 220,1 1 109,5 829,1

Summa skulder och eget kapital 20 120,8 19 725,0 18 850,4 17 429,6 17 174,3 15 369,5

1) Inklusive belåningsbara statsskuldförbindelser
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5-årsöversikt, fortsättning

KONCERN MODERBOLAG

Nyckeltal 2)

per år 2017 2017 2016 2015 2014 2013

Vinstmarginal, % 42,3 31,4 19,7 20,5 9,7 7,5

Avkastning på eget kapital, % 19,1 12,3 8,7 10,1 4,8 4,0

Räntetäckningsgrad, ggr 2,2 1,8 1,6 1,6 1,2 1,1

Soliditet, % 8,6 8,2 7,1 7,0 6,5 5,4

K/I tal, % 52,5 62,3 63,4 63,3 71,0 77,0

Kapitalbas, mkr - 2 107,5 1 900,1 1 789,5 1 551,4 957,2

Kärnprimärkapitalrelation, % - 12,9 11,1 10,5 10,0 8,4

Primärkapitalrelation, % - 15,4 13,7 13,2 11,9 10,0

Total kapitalrelation, % - 17,9 16,7 16,3 15,3 10,5

Likviditetstäckningsgrad (LCR, CRR), % 1) - 175,6 301,0 186,9 221,0 -

Justerat eget kapital, mkr 1 730,7 1 616,1 1 329,3 1 220,1 1 109,5 829,1

Avkastning på tillgångar, % 1,9 1,2 0,80 0,87 0,37 0,30

Balansomslutning, mkr 20 120,8 19 725,0 18 850,4 17 429,6 17 174,3 15 368,5

Utlåning/Inlåning, % 93,9 87,8 82,5 85,5 78,4 74,5

Kreditförlustnivå, % 0,3 0,3 0,9 1,0 1,1 0,9

Riskexponeringsbelopp 11 764,0 11 764,0 11 379,0 10 951,2 10 142,1 9 096,2

Medelantal, anställda 267 263 281 295 294 273

1) Enligt nytt regelverk fr. o. m. 2014.
2) För detaljer och alternativa nyckeltal se definitioner s.79
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Resultaträkning koncern

Totalresultat koncern

Noterna på sidorna 47 till 78 utgör en integrerad del av denna årsredovisning

mkr Not 2017 2016

Årets resultat redovisat över resultaträkningen 301,3 109,0

Komponenter som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferens utländsk valuta 0,1 -

Värdeförändring på obligationer - 0,3

Uppskjuten skatt på värdeförändring obligationer - -0,1

Summa övrigt totalresultat 0,1 0,2

årets totalresultat 301,4 109,2

mkr Not 2017 2016

Ränteintäkter 780,8 752,4

Leasingintäkter 57,9 57,2

Räntekostnader -302,6 -251,9

Räntenetto 5 536,1 557,7

Provisionsintäkter 144,5 117,4

Provisionskostnader -43,8 -4,7

Provisionsnetto 6 100,7 112,7

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 126,2 26,4

Övriga rörelseintäkter 8 122,6 27,0

Summa rörelseintäkter 885,6 723,9

Allmänna administrationskostnader

Personalkostnader 9 -259,9 -263,6

Övriga administrationskostnader 10,11 -188,4 -175,7

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 21 -16,4 -19,4

Summa rörelsekostnader före kreditförluster -464,7 -458,7

Resultat före kreditförluster 420,9 265,2

Kreditförluster, netto 12 -46,5 -122,6

Rörelseresultat 374,3 142,5

Resultat före skatt 374,3 142,5

Skatt 13 -73,0 -33,6

årets resultat 301,3 109,0
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Balansräkning koncern

Noterna på sidorna 47 till 78 utgör en integrerad del av denna årsredovisning

mkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGåNGAR

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 575,3  754,8 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 14 2 393,2  2 387,0 

Utlåning till kreditinstitut 15 265,1  339,3 

Utlåning till allmänheten 16 16 146,0  13 684,8 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 395,2  1 425,6 

Derivatinstrument 18 14,2 17,5 

Aktier och andelar 19 5,5  5,5 

Immateriella anläggningstillgångar 21 76,7  45,2 

Materiella anläggningstillgångar 21 25,5  18,0 

Övriga tillgångar 22 70,6  67,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 153,6  105,5 

Summa tillgångar 20 120,8  18 850,4 

SKuLDER OCH EGET KAPITAL

In- och upplåning från allmänheten 24 17 193,0  16 597,0 

Övriga skulder 25 149,0  102,0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 218,4  176,2 

Avsättningar 27 236,0  5,0 

Efterställda skulder 28 593,7  640,9 

Summa skulder 18 390,1  17 521,1 

EGET KAPITAL 29

Aktiekapital 52,5 52,5

Övrigt tillskjutet kapital 601,4 432,2

Omräkningsdifferens 0,1 -

Balanserad vinst 775,4 735,6

Årets resultat 301,3 109,0

Summa eget kapital 1 730,7 1 329,3

Summa skulder och eget kapital 20 120,8  18 850,4 
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Förändring i eget kapital koncern

mkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Verkligt värde 

reserv
Balanserade 

vinstmedel Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2016 52,5 362,9 -0,2 804,9 1 220,1

Årets resultat 109,0 109,0

Övrigt totalresultat (netto efter skatt) 0,2 0,2

årets totalresultat 0,2 109,0 109,2

Lämnat koncernbidrag före skatt -88,9 -88,9

Skatt koncernbidrag 19,6 19,6

Erhållet aktieägartillskott 69,3 69,3

utgående eget kapital 31 december 2016 52,5 432,2 - 844,6 1 329,3

mkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Verkligt värde 

reserv
Balanserade 

vinstmedel Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2017 52,5 432,2 - 844,6 1 329,3

Årets resultat 301,3 301,3

Omräkningsdifferens 0,1 0,1

årets totalresultat - 301,4 301,4

Lämnat koncernbidrag före skatt -88,7 -88,7

Skatt koncernbidrag 19,5 19,5

Erhållet aktieägartillskott 169,2 169,2

utgående eget kapital 31 december 2017 52,5 601,4 - 1 076,8 1 730,7
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Kassaflödesanalys koncern
mkr

2017-01-01
- 2017-12-31

2016-01-01
- 2016-12-31

LIKVIDA MEDEL VID åRETS BÖRJAN1)  1 071,2 702,5

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 374,3 142,5

JuSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGåR I KASSAFLÖDET

Avskrivningar enligt plan 16,4 19,4

Amorteringar efterställda skulder 2,8 -

Värdeförändring obligationer -5,0 4,2

Värdeförändringar Utlåning till allmänheten 44,1 -36,6

Förändring av räntefordran 11,8 -2,9

Förändring av ränteskuld 37,4 33,6

Kreditreserveringar 49,0 122,6

Rörelseresultat efter justeringar 530,8 282,8

Betald skatt -14,5 -40,4

Utlåning till allmänheten -1 685,5 -779,2

Inlåning från allmänheten 596,0 1 405,6

Övriga rörelsetillgångar -42,6 113,8

Övriga rörelseskulder -2,8 -17,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -618,6 964,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 035,5 -568,0

Investeringar i dotterbolag -662,9 -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -40,1 -20,6

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -19,3 -6,9

Investeringar i aktier och andelar - -0,5

Kassaflöde från Investeringsverksamheten 313,2 -596,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lämnat koncernbidrag - -19,0

Erhållet aktieägartillskott 50,0 19,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50,0 0,0

Periodens kassaflöde -255,4 368,8

Likvida medel vid årets slut1) 815,8 1 071,2

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten

Betalda räntor 302,6 218,3

Erhållna räntor 838,7 749,0

1) I likvida medel ingår kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kredit-
institut med avdrag för spärrade medel. Se not 15 för information om spärrade medel. 
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Resultaträkning moderbolaget

Totalresultat moderbolaget
mkr Not 2017 2016

Årets resultat redovisat över resultaträkningen 186,9 109,0

Komponenter som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Värdeförändring på obligationer - 0,3

Uppskjuten skatt på värdeförändring obligationer - -0,1

Summa övrigt totalresultat - 0,2

årets totalresultat 186,9 109,2

mkr Not 2017 2016

Ränteintäkter 793,6 752,4

Leasingintäkter 58,0 57,2

Räntekostnader 5 -301,6 -251,9

Räntenetto 550,0 557,7

Erhållen utdelning 20 52,1 -

Provisionsintäkter 112,7 117,4

Provisionskostnader -0,7 -4,7

Provisionsnetto 6 112,0 112,7

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 5,2 26,5

Övriga rörelseintäkter 8 21,7 27,0

Summa rörelseintäkter 741,0 723,9

Allmänna administrationskostnader

Personalkostnader 9 -258,4 -263,6

Övriga administrationskostnader 10,11 -187,1 -175,7

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 21 -16,3 -19,4

Summa rörelsekostnader före kreditförluster -461,8 -458,7

Resultat före kreditförluster 279,2 265,2

Kreditförluster, netto 12 -46,6 -122,6

Rörelseresultat 232,7 142,5

Resultat före skatt 232,7 142,5

Skatt 13 -45,8 -33,6

årets resultat 186,9 109,0
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Balansräkning moderbolaget
mkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGåNGAR

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 575,3 754,8

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 14 2 393,2 2 387,0

Utlåning till kreditinstitut 15 249,1 339,3

Utlåning till allmänheten 16 15 097,5 13 684,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 395,2 1 425,6

Derivatinstrument 18 14,2 17,5

Aktier och andelar 19 5,5 5,5

Aktier och andelar i koncernföretag 20 672,9 -

Immateriella anläggningstillgångar 21 76,6 45,2

Materiella anläggningstillgångar 21 25,5 18

Övriga tillgångar 22 122,8 67,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 97,5 105,5

Summa tillgångar 19 725,0 18 850,4

SKuLDER OCH EGET KAPITAL

In- och upplåning från allmänheten 24 17 193,0 16 597,0

Övriga skulder 25 95,8 102,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 210,6 176,2

Avsättningar 27 15,9 5,0

Efterställda skulder 28 593,7 640,9

Summa skulder 18 108,9 17 521,1

EGET KAPITAL 29

Bundet eget kapital

Aktiekapital 52,5 52,5

Fond för utvecklingsutgifter 10,9 10,9

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 1 365,8 1 156,9

Årets resultat 186,9 109,0

Summa eget kapital 1 616,1 1 329,3

Summa skulder och eget kapital 19 725,0 18 850,4
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Förändring i eget kapital moderbolaget
BuNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL1

mkr Aktiekapital
Fond för utveck-

lingsutgifter
Verkligt värde 

reserv
Balanserade 

 vinstmedel Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2016 52,5 - -0,2 1 167,8 1 220,1

Årets resultat 109,0 109,0

Övrigt totalresultat (netto efter skatt) 0,2 0,2

årets totalresultat 0,2 109,0 109,2

Omföring av egenupparbetade 
 utvecklingsutgifter

10,9 -10,9 0,0

Lämnat koncernbidrag före skatt -88,9 -88,9

Skatt koncernbidrag 19,6 19,6

Erhållet ovillkorat aktieägartillskott 69,3 69,3

utgående eget kapital 31 december 2016 52,5 10,9 - 1 265,9 1 329,3

BuNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

mkr Aktiekapital
Fond för utveck-

lingsutgifter
Verkligt värde 

reserv
Balanserade 

 vinstmedel Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2017 52,5 10,9 - 1 265,9 1 329,3

Årets resultat 186,9 186,9

Övrigt totalresultat (netto efter skatt)

årets totalresultat 186,9 186,9

Lämnat koncernbidrag före skatt -88,7 -88,7

Skatt koncernbidrag 19,5 19,5

Erhållet ovillkorat aktieägartillskott 169,2 169,2

utgående eget kapital 31 december 2017 52,5 10,9 - 1 552,7 1 616,1

1) Den ingående balansen motsvarar utdelningsbara medel enligt förordning (EU) No 575/2013 (CRR)
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Kassaflödesanalys moderbolaget
mkr

2017-01-01
- 2017-12-31

2016-01-01
- 2016-12-31

LIKVIDA MEDEL VID åRETS BÖRJAN1)  1 071,2 702,5

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 232,7 142,5

JuSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGåR I KASSAFLÖDET

Avskrivningar enligt plan 16,3 19,4

Amorteringar efterställda skulder 2,8 -

Utdelning -52,1 -

Värdeförändring Obligationer -5,0 4,2

Värdeförändring Utlåning till allmänheten 47,6 -36,6

Förändring av räntefordran 11,8 -2,9

Förändring av ränteskuld 37,4 33,6

Kreditreserveringar 49,0 122,6

Rörelseresultat efter justeringar 340,5 282,8

Betald skatt -12,7 -40,4

Utlåning till allmänheten -1 509,3 -779,2

Inlåning från allmänheten 596,0 1 405,6

Övriga rörelsetillgångar -34,7 113,8

Övriga rörelseskulder -4,4 -17,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -624,6 964,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Ökning/minskning obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 035,5 -568,0

Investeringar i dotterbolag inkl förvärvskostnader -672,9 -

Investeringar i immateriella tillgångar -40,1 -20,6

Investeringar i materiella inventarier -19,3 -6,9

Investeringar i aktier och andelar - -0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten 303,2 -596,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade koncernbidrag - -19,0

Erhållet aktieägartillskott 50,0 19,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50,0 0,0

Periodens kassaflöde -271,4 368,7

Likvida medel vid periodens slut1)  799,8 1 071,2

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten

Betalda räntor 301,6 218,3

Erhållna räntor 851,6 749,0

1) I likvida medel ingår kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kredit-
institut med avdrag för spärrade medel. Se not 15 för information om spärrade medel. 
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Noter
NOT 1 Allmän information
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ.) bedriver bankverksamhet med 
tjänster inom lån och sparande samt ett antal kontokortsprodukter till all-
mänheten. Vidare tillhandahåller Marginal Bank finansieringslösningar och 
ekonomiadministrationstjänster till företag. Verksamheten bedrivs på or-
terna Borås, Sundsvall och Stockholm. Banken har tre dotterbolag:  Sergel 
Finans AB, Sergel Finans AS (Norge) och Sergel Finans Oy  (Finland), 
vilket innebär att Marginalen Bank Bankaktiebolag är moderbolag i en 
koncern. Dotterbolagen förvärvades den 30 juni 2017, vilket innebär att 
2017 är det första året för vilket koncernredovisning upprättas. 

Angivna belopp i noter är i miljoner kronor (mkr) och bokfört värde om 
inget annat anges. Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Koncernförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Marginalen AB, org nr 556128-4349 
med säte i Stockholm, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till ESCO 
Marginalen AB, org nr 556096-5765 med säte i Stockholm. Marginalen 
Banks adress är Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 100 41 Stockholm. ESCO 
Marginalen AB upprättar koncernredovisning på högsta nivå.

Den 28 mars 2018 godkände styrelsen årsredovisningen som slutgiltigt 
ska godkännas av årsstämman planerad till den 9 april 2018.

NOT 2 Redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas av Marginalen Bank 
anges nedan. Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade 
år, om inte annat anges. Bokfört värde överensstämmer med verkligt 
värde, om inget annat anges. I de fall inga skillnader finns mellan koncern 
och moderbolag presenteras all information under benämningen ”Kon-
cern och moderbolag”. 

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Marginalen Bank Bankaktiebolag upprättar finansiella rapporter enligt 
lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) 
och Finansinspektionens redovisningsföreskrift FFFS 2008:25, så kallad 
lagbegränsad IFRS. International Financial Reporting Standards (IFRS), 
såsom de godkänts av EU, är tillämpliga för upprättandet av de finan-
siella rapporterna, med de begränsningar och tillägg som följer av RFR 2 
Redovisning för juridiska personer samt FFFS 2008:25.

Koncernredovisningen för Marginalen Bank och dotterbolag har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen för Kreditinstitut och 
värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
2008:25, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt 
International Financial Reporting Standard (IFRS) och IFRIC-tolkningar 
sådana de antagits av EU.

 2017 är det första året då koncernredovisning upprättas.

2.2 Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

(A) NyA OCH ÄNDRADE STANDARDER, SAMT TOLKNINGAR SOM 
TILLÄMPAS AV BOLAGET.
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligato-
riska för det räkenskapsår som började 1 januari 2017 har haft någon vä-
sentlig inverkan på Marginalen Bank-koncernens finansiella ställning eller 
resultaträkning. Ändringar i ÅRKL och FFFS 2008:25 har givit anledning 
till ändringar i presentation och upplysningar. 

(B) STANDARDER SAMT ÄNDRINGAR OCH TOLKNINGAR AV BEFINTLIGA 
STANDARDER SOM ÄNNu INTE HAR TRÄTT I KRAFT OCH SOM INTE HAR 
TILLÄMPATS I FÖRTID AV MARGINALEN BANK BANKAKTIEBOLAG.

IFRS 9 – FINANSIELLA INSTRuMENT
IASB har slutfört den nya standarden för finansiella instrument, IFRS 9. 
Standarden omfattar klassificering och värdering, nedskrivning och ge-
nerell säkringsredovisning och ersätter de befintliga kraven inom dessa 
områden i IAS 39. IFRS 9 träder i kraft för räkenskapsår som börjar den  1 
januari 2018 eller senare. Standarden har godkänts av EU-kommissionen. 
Tidigare tillämpning är tillåten, men koncernen har inte tillämpat standar-
den i förtid. koncernen avser inte heller att räkna om jämförelsetalen för 
2017 i årsredovisningen 2018 på grund av IFRS 9. Koncernen har fortsatt 
arbeta med förberedelser inför införandet av IFRS 9 Finansiella instru-
ment, vilken ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. 

Klassificering och värdering
Enligt klassificerings- och värderingskraven i IFRS 9 ska finansiella 
tillgångar klassificeras som och värderas till upplupet anskaffnings-
värde, verkligt värde via resultaträkningen eller verkligt värde via övrigt 
totalresultat. Klassificeringen av finansiella instrument bestäms utifrån 
affärsmodellen för den portfölj som instrumentet ingår i och huruvida 
kassaflödena endast utgör betalning av kapitalbelopp och ränta. Vid 
bedömningen av affärsmodell har Marginalen Bank-koncernen analyserat 
syftet med de finansiella tillgångarna och tidigare försäljningstrender. 
Banken har definierat affärsmodellen för utlåningen som tillgångar som 
innehas i syfte att insamla kontraktsenliga kassaflöden vilket innebär att 
utlåningen kommer att värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Koncernen har analyserat kassaflödena från de finansiella tillgångarna 
per den 31 december 2017 för att fastställa om de endast utgör betalning 
av kapitalbelopp och ränta.  

Analysen av affärsmodell har resulterat i en förändring som innebär 
att Marginalen Bank per 2018-01-01 har övergått till att redovisa obliga-
tioner till verkligt värde via övrigt totalresultat. Detta för att möjliggöra 
försäljningar innan förfall i syfte att optimera förvaltningen av likviditets-
portföljen. Därtill har den del av utlåning till allmänheten som tidigare 
redovisats såsom verkligt värde via resultat räkningen med verkligt värde 
option övergått till att redovisas som upplupet anskaffningsvärde. I 
övrigt har övergången inte resulterat i några betydande förändringar 
jämfört med hur de finansiella instrumenten värderas enligt IAS 39. Med 
anledning av detta kommer eget kapital påverkas av skillnaden. Över-
gångseffekten uppgår till 22 mkr.

Tillämpningseffekter
Koncernen har identifierat finansiella tillgångar som hänförts till kategorin 
värderade till verkligt värde enligt IAS 39. Vid tillämpningen av IFRS 9 
kommer tidigare klassificering enligt IAS 39 för utlåning till allmänheten 
att upphöra för att undvika redovisningsmässiga inkonsekvenser. Dessa 
lån till allmänheten kommer att klassificeras om och värderas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt IFRS 9, eftersom bedömningen är att affärs-
modell och avtalsenliga kassaflöden uppfyller dessa kriterier. Nedskriv-
ningskraven i IFRS 9 baseras på en modell för förväntade kreditförluster 
till skillnad från den nuvarande modellen för inträffade kreditförluster 

För närvarande uppskattas effekterna av att tillämpa de nya nedskriv-
ningskraven på summa reserver och avsättningar för poster i och utanför 
balansräkningen till en ökning om 207 mkr per 1 januari 2018 vilket 
motsvarar 1,3 procent av låneportföljen. Det egna kapitalet minskar med 
motsvarande 161 mkr.

Marginalen Bank räknar med att tillämpa de övergångsregler som EU 
gett ut och som tillåter en infasning av effekten på kärnprimärkapital-
relationen successivt under perioden 2018-2023. 
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Övergångseffekter för eget kapital, reserv för befarade kreditförluster
mkr

Eget kapital 2017-12-31 före övergångseffekter 1 731

Poster som påverkar eget kapital vid övergången till IFRS 9

Ökade reserver för befarade kreditförluster -207

Skatteffekter av ökning befarade kreditförluster 46

Eget kapital 2018-01-01 efter övergångseffekter 1 569

Reserv för förväntade kreditförluster

Ackumulerad reserv 2017-12-31 -758

Ökade reserv i samband med övergången -207

Total reserv efter övergången till IFRS 9 per 2018-01-01 -965

IFRS 15 INTÄKTER FRåN AVTAL MED KuNDER
IFRS 15 och förtydliganden har antagits för tillämpning av EU-kommis-
sionen. Standarden ska tillämpas från 1 januari 2018. Den nya standarden 
beskriver en enda heltäckande redovisningsmodell för intäkter från 
kundkontrakt och ersätter nuvarande standarder och tolkningar för 
intäktsredovisning i IFRS, till exempel IAS 18 ”Intäkter”. Standarden gäller 
inte för finansiella instrument, försäkringsavtal eller leasingavtal. Inför-
andet  kommer inte ha någon väsentlig påverkan på Marginalen Bank- 
koncernens finansiella rapporter, kapitaltäckning eller stora exponeringar.

IFRS 16 LEASINGAVTAL
IFRS 16 har antagits av IASB och godkändes av EU-kommissionen 2017. 
Standarden kommer att tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Arbe-
te pågår med att analysera de finansiella effekterna av den nya standarden. 

ÖVRIGA ÄNDRINGAR I IFRS
Övriga ändringar i IFRS förväntas inte få någon betydande inverkan på 
koncernens redovisning, kapitaltäckning eller stora exponeringar när den 
tillämpas första gången.

2.3 Koncernredovisning
Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten att utforma 
finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett 
aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten 
och effekterna av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga 
att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida 
Koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytande överförs till koncernen. De exkluderas 
ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens förvärv av 
dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde 
på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget kapital-
instrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i 
ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvs-
dagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott 
som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga vär-
det på Koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder 
och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgång-
ar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster 
och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redo-
visningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för 
att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.4 Koncernbidrag
Redovisningen av koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet 
med de principer som Redovisningsrådets RFR 1 och RFR 2 anger, såväl i 
juridiska enheter som i Koncernen. Koncernbidrag (inklusive dess skatteef-
fekt) och aktieägartillskott redovisas som huvudregel direkt mot eget kapi-
tal. Koncernbidrag redovisas i moderbolagets resultaträkningen. Lämnade 
aktieägartillskott redovisas som en ökning av moderbolagets investering.

2.5 Valuta
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta 
Marginalen Banks funktionella och rapporteringsvaluta är svenska kronor 
(kr).

(b) Transaktioner och balansposter
Fordringar och skulder har värderats till balansdagens kurs. Valutakurs-
differenser redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat 
av finansiella transaktioner. För att minimera valutakursdifferenserna, 
har nettopositioner i EUR och NOK säkrats genom valutaderivat. Dessa 
omräknas löpande till verkligt värde och redovisas i likhet med övriga 
valutadifferenser i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av 
finansiella transaktioner.

(c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har 
en höginflationsvaluta som funktionellvaluta) som har en  annan funk-
tionell valuta än rapportvalutan, omräknas till Koncernens rapportvaluta 
enligt;   

i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas 
till balansdagens kurs,
ii) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräk-
nas till genomsnittlig valutakurs, såvida inte denna genomsnittliga kurs 
inte är en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de 
kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostna-
der omräknas till transaktionsdagens kurs, samt
iii) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat 
och ackumulerade som en separat del av eget kapital.
 * Vid konsolidering förs årets valutakursdifferenser, som uppstår till 
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter till öv-
rigt totalresultat och ackumulerade som en separat del av eget ka pital.
* Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de 

kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och 
redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.
* Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid för 

värv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder 
hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

2.6 Intäktsredovisning
Intäkter redovisas när intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen kommer att tillfalla Marginalen Bank-koncernen. Koncer-
nens intäkter härrör sig till olika typer av produkter och tjänster och 
särredovisas löpande per division. I de fall det är fråga om tillhandahål-
lande av tjänster, redovisas intäkten i den period då tjänsten utförts och 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de ekonomiska fördelarna som 
tillfaller koncernen, avser både fast arvode och löpande räkning.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen 
består av räntor på finansiella tillgångar och skulder. Ränteintäkter på 
fordringar och räntekostnader på skulder redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i 
förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som med-
räknas i effektivräntan, transaktionskostnader, eventuella rabatter, andra 
skillnader mellan ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp 
som regleras vid förfall.
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Leasingintäkter
I posten leasingintäkter redovisas intäkter inom produkt leasing och av-
betalningsköp, nettot av leasingintäkter, d v s efter direkta kostnader som 
periodiseras och redovisas enligt annuitetsmetoden under leasingavta-
lets löptid. Med produktleasing avses främst finansiell leasing av skogs- 
och entreprenadmaskiner samt butiksinredning.

Provisionsnetto
Intäkter och kostnader för olika typer av tjänster redovisas i resultaträk-
ningen i posterna Provisionsintäkter respektive Provisionskostnader. 
Provisionsintäkter härrör från tjänster som tillhandahålls inom produk-
terna inkasso, belåning och efterbevakning samt intäkter på förmedlade 
försäkringar. Andra typer av intäkter som redovisas som provisioner är 
betalningsprovisioner och kortavgifter. Hur provisionsintäkten redovisas 
beror på i vilket syfte avgiften tas ut. Avgiften intäktsredovisas antingen i 
takt med att tjänsterna tillhandahålls eller i samband med genomförande 
av väsentlig aktivitet. Provisionskostnader består framförallt av avgifter 
för förmedlingstjänster och redovisas som kostnad under den period till 
vilken intäkter eller kostnader hänförs.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner består av intäkter samt 
realiserade och orealiserade värdeförändringar. Värdeförändringarna 
består av valutakursförändringar, värdeförändringar avseende valuta-
terminer, realiserade värdeförändringar avseende obligationer och andra 
räntebärande värdepapper som klassificeras som tillgångar som kan 
säljas, värdeförändringar avseende obligationer och andra räntebärande 
värdepapper som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen samt 
verklig värdeförändring avseende utlåning till allmänheten.

2.7 Administrationskostnader
Allmänna administrationsomkostnader omfattar personal kostnader 
inklusive löner, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala 
avgifter, utbildning och övriga personalomkostnader. Här redovisas även 
övriga administrationskostnader som omfattar lokalkostnader, kontors-
kostnader, arvoden och övriga administrationskostnader. 

2.8 Finansiella tillgångar – klassificering och värdering
Ett finansiellt instrument definieras som varje form av avtal som ger upp-
hov till en finansiell tillgång i ett företag och samtidigt en finansiell skuld 
eller eget kapitalinstrument hos motparten. Koncernen klassificerar sina 
finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar 
samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av 
vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades för. Ledningen faststäl-
ler klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovis-
ningstillfället. De finansiella tillgångarna, beskrivna nedan visas i matris, 
se not 33 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder. 

Affärsredovisning til lämpas vid redovisning av derivat och noterade 
värdepapper samt avistatransaktioner. En tillgång eller skuld redovisas 
i balansräkningen under övriga skulder eller övriga tillgångar mellan 
affärsdag och likviddag. Övriga finansiella instrument redovisas i ba-
lansdagen på likviddagen. Tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden har upphört eller överförts till annan part 
och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten.

(A) FINANSIELLA TILLGåNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE  
VIA RESuLTATRÄKNINGEN 
Alla derivat anses vara införskaffade för handelsändamål och klassifi-
ceras till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar som 
innehas i syfte att erhålla kontraktsmässiga kassaflöden som förvaltas 
och utvärderas baserat på verkligt värde (den så kallade verkligtvärde-
optionen), utgörs av vissa förvärvade portföljer med förfallna krediter 
och klassificeras till verkligt värde via resultaträkningen. Obligationer och 
andra räntebärande värdepapper förvärvade från och med 1 januari 2015 
redovisas även de till verkligt värde via resultaträkningen. Vid förvärvs-
tidpunkten och i efterföljande perioder värderas tillgångarna till verkligt 

värde exklusive transaktionskostnader. Vinster eller förluster till följd av 
förändringar i verkligt värde redovisas i den period de uppstår och ingår 
i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner. Derivat, obligationer 
och andra räntebärande värdepapper värderas baserat på marknadsno-
teringar på balansdagen. Förvärvade förfallna kreditportföljer värderas 
utifrån förväntade framtida kassaflöden diskonterade till nuvärde vid var-
je rapportperiod. Dessa portföljer utgörs främst av fordringar på svenska 
privatpersoner. Avkastning på obligationer och räntebärande värdepap-
per redovisas i posten Ränteintäkter vid positiv avkastning och under 
posten Räntekostnader för finansiella tillgångar vid negativ avkastning.

(B) LåNEFORDRINGAR OCH KuNDFORDRINGAR
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fast-
ställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv 
marknad. De ingår i rubrikerna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till 
allmänheten, Övriga tillgångar samt utgör del av upplupna intäkter inom 
posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förvärvade port-
följer med förfallna krediter som värderas till upplupet anskaffningsvärde 
ingår också i denna kategori. Lånefordringar och kundfordringar redovi-
sas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader, och därefter 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Värderingar drivs 
huvudsakligen av de prognoser om framtida kassaflöden som verksam-
heten upprättar.

(C) FINANSIELLA TILLGåNGAR SOM KAN SÄLJAS
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som identifierats som 
att de kan säljas eller inte klassificerats i någon av övriga kategorier. 
Marginalen Bank klassificerar obligationer och andra räntebärande vär-
depapper förvärvade till och med 31 december 2014 till denna kategori. 
Avkastningen redovisas under rubriken Ränteintäkter. Avseende aktier 
och andelar som ej har ett tillförlitligt värde som kan fastställas används 
anskaffningsvärdet inklusive eventuella nedskrivningar och även dessa 
klassificeras i denna kategori. Tillgångar i denna kategori värderas initialt 
till verkligt värde plus transaktionskostnader och i efterföljande perioder 
till verkligt värde. Värdeförändringen redovisas mot övrigt totalresultat. 
När en tillgång i denna kategori säljs förs ackumulerade justeringar av 
verkligt värde från eget kapital till resultaträkningen som vinster eller 
förluster från finansiella instrument under rubriken Nettoresultat av 
finansiella transaktioner.

För mer info se även not 34 Verkligt värde.

2.9 Nedskrivning av Finansiella tillgångar
Marginalen Bank-koncernen bedömer per varje balansdag om det finns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell 
tillgång eller grupp av finansiella tillgångar. När det gäller aktier som 
klassificerats som tillgångar som kan säljas, beaktas en betydande eller 
utdragen nedgång i verkligt värde för en aktie till en nivå som ligger un-
der dess anskaffningsvärde, som en indikator på att nedskrivningsbehov 
föreligger. Om sådant bevis föreligger för finansiella tillgångar som kan 
säljas, tas den ackumulerade förlusten - beräknad som skillnaden mellan 
anskaffningsvärde och aktuellt verkligt värde, med avdrag för eventuella 
tidigare nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen – bort från 
eget kapital och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivning av eget 
kapitalinstrument, vilka redovisats i resultaträkningen, återförs inte över 
resultaträkningen. 

Reservering för värdeminskning av lånefordringar och kundfordring-
ar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att 
kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprung-
liga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sanno likhet 
för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell 
rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan 
mer än 30 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbe-
hov kan föreligga. Reserveringarnas storlek utgörs av skillnaden mellan 
tillgångens värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, dis-
konterade med den ursprungliga effektiva räntan. Tillgångens redovisade 
värde minskas genom användning av ett värdeminskningskonto och 
förlusten redovisas i resultaträkningen i posten Kreditförluster, netto. När 
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en fordran inte kan drivas in, skrivs den bort mot värdeminskningskontot.
Återvinning av belopp som tidigare har skrivits bort krediteras Kredit-

förluster, netto i resultaträkningen.
Till de kriterier som koncernen använder för att fastställa om det före-

ligger objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger hör:

• betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären,
• ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor 

och kapitalbelopp,
• bolaget beviljar, av ekonomiska eller juridiska skäl som samman-

hänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, en eftergift som 
låntagaren annars inte skulle överväga, 

• det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan 
finansiell rekonstruktion, 

• upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av 
finansiella svårigheter eller observerbara uppgifter som tyder på att 
det finns en mätbar minskning av de uppskattade framtida kassaflö-
dena från en portfölj av finansiella tillgångar sedan dessa tillgångar 
redovisades första gången, trots att minskningen inte kan identifie-
ras som hörande till någon av de enskilda finansiella tillgångarna i 
portföljen,

• negativa förändringar i betalningsstatus för låntagare i portföljen, 
• inhemska eller lokala ekonomiska villkor som har koppling till  

uteblivna betalningar inom tillgången i portföljen.

För konstaterade förluster sker alltid redovisning efter individuell värde-
ring av fordran. För reserveringar för befarade förluster kan fordran vara 
bedömd individuellt eller genom en gruppvis bedömning av en homogen 
grupp av fordringar.

2.10 Reserveringar av Lånefordringar och Kundfordringar
Reserveringar för befarade förluster redovisas när Marginalen Bank- 
koncernen bedömer att en konkret risk föreligger att koncernen inte 
kommer att återfå hela eller delar av dess fordran. Som konkret risk avses 
t.ex. väsentliga finansiella svårigheter hos kund som kan leda till konkurs 
eller rekonstruktion, försenade eller uteblivna betalningar eller annan 
indikation som föranleder koncernen att tro att fordran inte kommer att 
bli fullt betald. Reservering skall göras med skillnaden mellan tillgång-
ens värde och vad koncernen beräknar kommer att betalas tillbaka. För 
konsumentfordringar som är relativt homogena till sin karaktär tillämpas 
normalt gruppvisa reserveringar där reserveringens storlek bestäms på en 
grupp av fordringar med liknande status. För företagsfordringar tillämpas 
normalt individuella reserveringar där varje enskilt engagemang bedöms 
utifrån koncernens kunskap om motparten, produkten och befintliga 
säkerheter. Avskrivning av fordringar sker endast när koncernen med stor 
säkerhet kan bestämma att ytterligare betalningar inte kommer koncernen 
tillgodo. Detta sker t.ex. då inga ytterligare säkerheter kan realiseras vid 
avslutad konkurs, rekonstruktion där koncernen gått med på nedskrivning, 
dödsboanmälan eller avslutad skuldsanering. I vanliga fall är avskrivningar 
sedan tidigare reserverade med relevant belopp.

Som utgångspunkt för gruppvisa reserveringar gäller att lånefordring-
ar klassificeras som osäkra då räntor och amorteringar är förfallna mer än 
30 dagar. För individuella reserveringar görs en bedömning av samtliga 
krediter förfallna mer är 30 dagar eller om kännedom finns om kundens 
bristande framtida betalningsförmåga samtidigt som säkerheternas 
värde inte bedöms täcka både kapital och räntefordran.

Tillgångens redovisade värde minskas genom ett värdeminsknings-
konto och posten redovisas i resultaträkningen i posten kreditförluster, 
netto. När en fordran inte kan drivas in skrivs den av mot värdeminsk-
ningskontot. Återvinning av belopp som tidigare skrivits bort krediteras 
kreditförluster, netto i resultaträkningen. Poster som ingår är kundford-
ringar, utlåning till kreditinstitut och utlåning till allmänheten.

2.11 Derivatinstrument
Marginalen Bank-koncernen har valt att inte tillämpa säkringsredovisning. 
Förändringar i verkligt värde för derivat instrument redovisas omedelbart 
i resultaträkningen i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner. 
Netto redovisningen används om kraven uppfylls och återspeglar koncer-
nens förväntade kassaflöde vid reglering av de finansiella instrumenten 
eftersom både tillgången och skulden realiseras samtidigt. Upplysning 
om derivatens bruttoresultat samt om realiseringen inneburit ett positivt 
eller negativt marknadsvärde har angetts i not 18 Derivat.

2.12 utlåning till kreditinstitut
I Utlåning till kreditinstitut ingår banktillgodohavanden och Utlåning till 
andra kreditinstitut.

2.13 Finansiella skulder – klassificering och värdering
Finansiella skulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder och 
ingår i rubrikerna Skulder till kreditinstitut, Inlåning från allmänheten, 
Övriga skulder, del av Upplupna kostnader samt Efterställda skulder. De 
finansiella skulderna beskrivna nedan redovisas i not 33 Klassificering av 
finansiella tillgångar och skulder. Skulder till kreditinstitut, Leverantörs-
skulder och Inlåning från allmänheten redovisas inledningsvis till verkligt 
värde, netto efter transaktionskostnader. Posterna redovisas därefter till 
upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovi-
sas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med effektivränteme-
toden. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när skyldigheten 
att erlägga ersättning för instrumentet har löpt ut eller överförts och kon-
cernen har frigjorts från alla risker och skyldigheter som är förknippade 
med den finansiella skulden.

2.14 Likvida medel
Likvida medel består av kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut med 
undantag för spärrade medel. Med tillgodohavande avses medel som 
är tillgängliga när som helst. Det innebär att samtliga likvida medel är 
användbara omgående, se not 15 Utlåning till kreditinstitut.

2.15 Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat 
med ackumulerade planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivning-
ar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader som är direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick att utnyttjas 
för sitt ändamål. Utgifter för löpande IT-utveckling och underhåll redovisas 
vanligen som kostnader när de uppkommer. Det redovisade bruttovärdet 
för en anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring eller när inga ekonomiska fördelar förväntas från användning 
eller avyttring av tillgången. Datorutrustning skrivs av enligt plan över 3 år, 
medan övriga inventarier skrivs av enligt plan över 5 eller 10 år. 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas om utgifterna för utveck-
ling av datorprogram och system kan hänföras till identifierbara tillgångar 
som kontrolleras av koncernen och en nyttjandeperiod överstigande ett 
år. Planenliga avskrivningar har beräknats på ursprungliga anskaffnings-
värden. Avskrivningar sker linjärt för immateriella anläggningstillgångar. 
Immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av utveckling av redan 
inköpta IT-system där direkta hänförbara utgifter balanseras som en del 
av programvaran samt utgifter för anställda. Övriga utvecklingskost-
nader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. 
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte som 
tillgång i efterföljande period. Utvecklingskostnader för programvara som 
redovisas som tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, 
vilket är enligt plan över 5 år.

2.16 Nedskrivning av ej finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av 
utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händel-
ser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp 
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 

Not 2, fortsättning
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Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 
För tillgångar, andra än finansiella tillgångar, som tidigare har skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

2.17 Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktioner 
redovisas direkt mot eget kapital eller i övrigt totalresultat, varvid även till-
hörande skatteeffekt redovisas i eget kapital respektive övrigt totalresultat.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, med tillämpning av de skattesatser som gäller per balansdagen. Här 
ingår även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt från temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den mån det är sannolikt 
att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som huvudregel direkt mot fritt eget kapital. 
Därav beaktas skatteeffekten på koncernbidraget genom att hänsyn tas 
till påverkan på aktuell inkomstskatt.

2.18 Ersättningar till anställda 
Löner och ersättningar
Löner och ersättningar kostnadsförs i posten personalkostnader i takt 
med att de uppkommer. Skulder för upplupna ersättningar till anställda 
redovisas i posten övriga skulder.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda. För avgiftsbestämda 
pensionsplaner betalar bolaget avgifter till offentligt eller privat admi-
nistrerade pensionsförsäkringsplaner på avtalsenlig eller frivillig basis. 
Avgifterna kostnadsförs löpande. Bolagets pensionskostnad presenteras i 
not 9 Personaluppgifter.

2.19 Leasing
Leasingkontrakt delas in i finansiella och operationella. Finansiella 
leasingkontrakt innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är 
förknippade med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförts från 
 leasegivaren till leasetagaren. Operationella leasingkontrakt är de som 
inte betraktas som finansiella. Samtliga leasingkontrakt där Marginalen 
Bank är leasetagare avser operationella leasingavtal. Kostnader för ope-
rationell leasing redovisas så att leasingavgiften kostnadsförs löpande 
jämt över leasingperioden. Alla Marginalen Banks leasingavtal där 
Marginalen Bank är leasegivare har bedömts vara finansiella leasingavtal 
och redovisas som utlåning. Erhållna betalningar allokeras och redovisas 
som amortering av fordran respektive som leasingintäkt. Leasingintäkten 
fördelas så att en jämn förräntning erhålls under varje periods redovisade 
nettoinvestering. Amortering görs enligt annuitetsmetoden och kontrak-
tens löptid är generellt 36 alternativt 60 månader.

2.20 utdelningar
Utdelning till aktieägare redovisas som skuld i Marginalen Banks finans-
iella rapporter i den period då utdelningen beslutas av Marginalen Banks 
aktieägare.

2.21 Avsättningar
Posten består endast av avsättning för uppskjuten skatt, se not 27 
Avsättningar.

2.22 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Likvida medel redo-
visas i balansräkningen under posterna Kassa och Utlåning till kredit-
institut.

2.23 Viktiga uppskattningar och bedömningar
För att upprätta årsredovisningen i enlighet med lagbegränsad IFRS krävs 
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar baserade på 
historiska erfaren heter och antaganden som anses vara rimliga och rätt-
visande. Faktiska utfall kan sålunda avvika från bedömda uppskattningar.

Förvärvade kreditportföljer
Förvärvade kreditportföljer värderas med stöd av nuvärdesberäkning 
på förväntade framtida kassaflöden. Beräkning och uppföljning sker 
månadsvis för att säkerställa att redovisat värde är rättvisande. Eventuell 
värdejustering sker via resultaträkningen. Eftersom värderingen baseras 
på kassaflöden, som i sin tur baseras på ett antal antagan den, finns det 
risk att de förväntade kassaflöden som använts i beräkningen avviker 
från faktiska kassaflöden. Marginalen Bank-koncernen har förvärvade 
kreditportföljer dels i kate gorin lånefordringar dels till verkligt värde via 
resultat räkningen. Kreditportföljer i kategorin lånefordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde avses 
avtalsenliga kassaflöden diskonterade till lånets effektivränta. Värdet på 
kreditportföljer i kategorin verkligt värde via resultaträkningen fastställs 
genom att kassaflöden diskonteras med en genomsnittlig vägd kostnad 
för anskaffning av kapital.

Befarade kreditförluster
Om en gäldenär ej betalt förfallen skuld på förfallodagen startar fastlagda 
kravrutiner vilka pågår tills krediten är löst, en uppgörelse träffats eller 
krediten blivit fungerande igen. Riskreserveringsprinciper utgår från 
 huvudregeln att kreditengagemang till företagskunder värderas individu-
ellt, undantaget de allra minsta företagskrediterna som värderas gruppvis, 
medan krediter till konsumenter reserveras utifrån ett kollektivt synsätt 
efter det att säkerheter för enskilds engagemang har beaktats. Framtida 
bedömda kassaflöden kan dock komma att avvika från faktiska på grund 
av att koncernen felbedömt kundernas betalningsförmåga till följd av t.ex. 
att makroekonomin rör sig mot eller från en högkonjunktur.

För mer information och känslighetsanalyser se not 3 stycke Mark-
nadsrisk och not 34 Verkligt värde.

2.24 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisnings lagen 
för kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:25 och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer samt tillämpliga uttalanden. RFR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU 
godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Detta innebär att moderbolaget, med undantag för 
vad som anges nedan, har tillämpat samma redovisningsprinciper som 
Koncernen.

Transaktionskostnader vid rörelseförvärv
Moderbolaget tillämpar undantag enligt RFR 2 gällande transaktionskost-
nader vid rörelseförvärv. Dessa aktiveras som del av anskaffningsvärdet för 
rörelseförvärvet.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Redovisningen av koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlig-
het med de principer som Redovisningsrådets RFR 1 och RFR 2 anger, 
såväl i juridiska enheter som i Koncernen. Koncernbidrag (inklusive dess 
skatteeffekt) och aktieägartillskott redovisas som huvudregel direkt mot 
eget kapital. Koncernbidrag redovisas i Marginalen Bank i resultaträk-
ningen. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av moder-
bolagets investering.

Not 2, fortsättning
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NOT 3 Riskhantering

Allmänt om finansiella risker och andra risker
Marginalen Bank-koncernen finansieras med både skulder och eget 
kapital. Finansiering med skulder innebär till sin natur likviditets- och 
refinansieringsrisker. 

Målsättning för kapitalbas
Marginalen Banks mål avseende kapitalstrukturen är att upprätthålla 
finansiell stabilitet för att trygga Marginalen Banks förmåga att fortsätta 
utveckla sin verksamhet och att ha en tillräcklig buffert för att kunna 
hantera oförutsedda händelser. Styrelsen har fastställt kapitalmålet till 1 
procent utöver de regulatoriska kraven.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan Marginalen Bank 
förändra upplåningsstrukturen eller förändra eget kapital genom att utfär-
da nya aktier, erhålla aktieägartillskott, ställa ut förlagslån, förändra den ut-
delning som betalas till aktieägarna eller återbetala kapital till aktieägarna.

Marginalen Bank bedömer kapitalet på basis av kapitaltäcknings-
relationerna.

Kapitalkrav 
PELARE I
Marginalen Bank beräknar kapitalkraven i Pelare I enligt Schablonmeto-
den för Kreditrisk och Marknadsrisk samt Basmetoden för Operativ risk. 

PELARE II
I Marginalen Banks interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) va-
lideras resultatet från stressade scenarier med kapitalkravet i Pelare I av-
seende kreditrisk, marknads risk (valutakursrisk) och operativ risk. IKLUn 
fastställs av styrelsen och bygger på verksamhetens treåriga prognoser 
avseende Marginalen Banks finansiella utveckling. 

Kapitaltäckning
Marginalen Banks kapitaltäckning framgår av not 32 Kapital täckning.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Marginalen Banks finansiella ställning är god med en stark kapitalbas och 
en solid likviditetssituation. Givet nuvarande marknadskonjunkturläge 
väntas en positiv utveckling för verksamheten under 2018 med en för-
bättring av resultatet. Den ekonomiska osäkerheten för euroområdet kan 
dock ha negativ påverkan på verksamheten, framförallt genom förändrat 
beteende hos koncernens kunder. Koncernen bedömer att tillväxten 
under 2018 i huvudsak kommer att ske på befintliga marknader.

Investeringar i IT-utveckling, riskhantering, varumärke, processer och 
medarbetare fortsätter i syfte att ytterligare förbättra och effektivisera 
verksamheten. Marginalen Bank kommer också fortsätta att befästa sin 
position på inlåningsmarknaden med konkurrenskraftiga erbjudanden till 
kunderna. 

Riskhantering Marginalen Bank – Sammanfattning 
Allmänt
Marginalen Bank-koncernens affärsverksamhet är i likhet med all affärs-
verksamhet riskexponerad och koncernen har som mål och policy att 
begränsa dessa riskers negativa resultatpåverkan. Verksamheten bedrivs 
utifrån accepterade risknivåer. Koncernen har uttryckt sin riskaptit i 
riskpolicyn samt sin accepterade risktoleransnivå i sitt riskaptitsdoku-
ment. Vidare specificeras risktoleransnivåer avseende finansiella risker i 
finanspolicy, placeringspolicy samt avseende kreditrisker i kreditpolicy. 
I riskpolicyn beskrivs riskstrategin samt generella krav på riskhante-
ring. Koncernen driver bankrörelse och verksamheten är exponerad för 
kreditrisk- och motpartsrisk, marknadsrisk, strategisk risk, likviditets- och 
refinansieringsrisk samt operativ risk. 

Riskstrategier och processer för hantering av risk
Styrelsen har fastställt Marginalen Bank-koncernens riskaptit och riskstra-
tegier i Riskpolicyn. Strategierna innebär att inom ramen för riskaptiten 

fastställa risklimiter/risktoleransnivåer för relevanta nyckeltal att utgöra 
indikatorer på begränsningar i den risk som koncernen får exponeras för. 
Exempel på indikatorer är:

Kreditrisk:   Andel av kreditportföljen med högre riskklass
Motpartsrisk:  Andel av kreditportföljen i enskild bransch
Marknadsrisk:   Begränsningar i valutakursrisk- och ränterisk  

exponering
Strategisk risk:  Begränsningar i geografiska marknader 
Likviditetsrisk:   Likviditetsreserv i relation till inlåning från  

allmänheten
Operativ risk:  Nivå på personalomsättning och vakanser

Dessa nivåer indikeras med ett trafikljussystem där grönt visar att risken 
väl ligger inom fastställd riskaptit, gult visar att risken kräver förhöjd 
bevakning/monitorering och/eller åtgärder samt rött indikerar behov av 
åtgärder för att reducera risken. Processen innebär att ansvarig funktion 
inom första linjen löpande följer upp indikatorn och rapporterar resultatet 
till funktionen för Riskkontroll. Funktionen för Riskkontroll sammanställer 
mätresultaten och bedömer de eventuella åtgärder som första linjen 
vidtar för att säkerställa att riskaptiten upprätthålls. 

Riskorganisation och styrning
Styrelsen ansvarar för att sätta tydliga mål beträffande långsiktig riskaptit, 
risktolerans, sammansättning och hantering avseende verksamhetens risker. 

Styrelsens instruktioner avseende styrning och intern kontroll är 
grundläggande för verksamhetsstyrning och god intern kontroll. Tillsam-
mans med koncernens affärsplaner lägger regelverket grunden för hur 
styrelsen bedömer och vill utveckla bolagets verksamhet.

Koncernen har en funktion för Internrevision samt en Revisions-, Risk- 
och Compliancekommitté som rapporterar direkt till styrelsen.

Direkt underställd riskchefen finns funktionen för Riskkontroll som har 
till uppgift att kontrollera och säkerställa att verksamheten identifierar, 
värderar och hanterar dess risker samt följer upp och analyserar verk-
samheten. 

Direkt underställd verkställande direktören finns funktionen för Risk-
kontroll som har till uppgift att kontrollera och säkerställa att verksam-
heten identifierar, värderar och hanterar dess risker samt följer upp och 
analyserar verksamheten. Riskchefen, ansvarig för funktionen för Risk-
kontroll, har ansvar för att bedöma och säkerställa effektivitet och ända-
målsenlighet i koncernens ramverk för riskhantering samt kritiskt granska 
och ifrågasätta beslut som påverkar koncernens riskexponeringar.

Direkt underställd verkställande direktören finns även funktionen för 
Regelefterlevnad som bevakar att förändringar i externa regelverk imple-
menteras, att verksamheten löpande utbildas och kontrollerar att policys 
och instruktioner följs. 

Rapportering av risker sker löpande till både ledning och styrelse. 
För den löpande hanteringen, identifieringen och kontrollen av risker 
använder sig Marginalen Bank av ett kvalitets- och ledningssystem som 
är certifierat enligt ISO 9001:2008 standarden.

Underlag från den löpande riskhanteringen samt affärsplaneringen 
ligger till grund för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen.

Ansvaret för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen, vilken 
omfattar att begränsa och följa upp Marginalen Banks risker, ligger hos 
styrelsen. I utvärderingen ingår en riskbedömning i vilken Marginalen 
Banks risker analyseras och sedan stresstestas i olika scenarioanalyser. 
Dessa tester och analyser utgår från förhållandena under olika nivåer av 
stressade scenarier. Det är resultatet av riskbedömningen som ligger till 
grund för kapitalplaneringen.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Marginalen Bank- koncernens 
kreditexponering. Styrelsen har i särskilda instruktioner inom vissa ramar 
delegerat ansvar till olika kreditinstanser. Huvudsakligen sker kredit- och 
riskhanteringen genom individuell prövning av motpartens betalningsför-
måga och dess säkerheter. Större kreditengagemang omprövas minst en 
gång per år i kreditkommittén. 

För att underlätta styrningen och hanteringen av kredit riskerna till-
lämpas riskklassificering som även omfattar storleken på individuella ex-
poneringar och portföljens sammansättning. Riskklassificeringssystemen 
innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken 

N
O

T
E

R
3

MARGINALEN BANK

52



för obestånd (rating av betalningsförmågan hos motparten) och risken 
vid ett eventuellt obestånd (bedömt värde på erhållen säkerhet).
Riskhanteringen inom koncernen sker i tre försvarslinjer:

• Första försvarslinjen utgörs av verksamhetsfunktionerna som utför 
riskhanteringen inom sitt område. 

• Andra försvarslinjen utgörs av de oberoende funktionerna för Risk-
kontroll och Regelefterlevnad. 

• Tredje försvarslinjen utgörs av en oberoende funktion för Intern-
revision som är direkt underställd styrelsen. Funktionen utför regel-
bundet revison av kontroll- och ledningsfunktioner.

En utförlig beskrivning av koncernens riskhantering presenteras nedan.

Riskhantering i Marginalen Bank-koncernen
De risker som koncernen har identifierat som relevanta för sin verksam-
het är strategisk risk, kredit- och motpartsrisk, marknadsrisk, likviditets-
risk och operativ risk.

Refinansieringsrisk
Refinansieringsrisk eller strategisk risk definieras som risk för förlust av 
nuvarande intäktsströmmar eller missade framtida intäktsmöjligheter 
på grund av förändrade marknadsförutsättningar genom försämrad 
konjunktur, ökad konkurrens, affärshämmande lagar, regler eller andra 
externa faktorer som negativt påverkar bolagets affärsmodell. Strategisk 
risk omfattar även risken för att externa parter negativt påverkar koncer-
nens varumärke. 

Den makroekonomiska utvecklingen i omvärlden påverkas av olika 
händelser och scenarier. En försämrad konjunktur kan uppstå genom t.ex. 
en fördjupad ekonomisk kris i eurozonen, ytterligare global inbromsning 
eller en boprisbubbla. I ett stressat scenario får de makroekonomiska 
faktorerna olika påverkan på koncernens verksamhet:

Faktor Påverkan

BNP Sjunkande BNP ger en lägre efterfrågan på krediter 
vilket ger lägre tillväxt för koncernen samt högre  
kreditförluster pga. indirekt påverkan av högre  
arbetslöshet.

Arbetslöshet Ökad arbetslöshet ger sämre betalningsförmåga och 
därmed ökade kreditförlustsreserveringsbehov och 
lägre kassaflöden.

Reporänta Då följsamheten är god mellan in- och utlåningsräntor-
na bedöms räntenettot vara oförändrat.

KPI Påverkar allmänna kostnadsutvecklingen.

Bostadspriser Lägre bostadspriser ger ökade reserveringsbehov.

Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisk definieras som risken att koncernen drabbas av förluster till 
följd av att en gäldenär inte förmår infria sina förväntade förpliktelser.

Denna uppstår i första hand i samband med utlåning och vid utfö-
rande av tjänster, men kan även omfatta motpartsförhållanden i den 
finansiella förvaltningen. Kredit riskerna kan främst härledas till utlåning/
finansiering till kund, medan en motpartsrisk uppkommer då koncernens 
prestation är av annat slag än ren utlåning/finansiering. Säkerheter i 
utlåningen är främst objekt eller bostäder. Andra säkerheter, inklusive 
finansiella säkerheter används i en mycket begränsad omfattning.

Marginalen Bank-koncernens större engagemang omprövas årligen i 
relevanta kredit instanser inom koncernen. I samband med den årliga pröv-
ningen riskklassificeras kunden och engagemangets säkerheter utvärderas. 

Koncernen har rutiner för övervakning och uppföljning av krediter 
med förfallna betalningar i syfte att tidigt minimera kreditförlusterna. 
Uppföljningen sker främst med standardiserade processer för påminnel-
ser och kravrutiner samt påföljande inkassoprocess.

I den finansiella förvaltningen består risken främst i att motparten 

(andra kreditinstitut eller bolag som ställt ut det finansiella instrumentet) 
inte förmår infria sina förpliktelser.

Lånefordringar per kategori av låntagare

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Lånefordringar, 
brutto

Företagssektor 2 681,5 2 308,4 3 666,8 2 308,4

Hushållssektor 14 222,7 12 115,1 12 188,9 12 115,1

varav person-
liga företagare 1 799,0 1 769,6 1 799,0 1 769,6

Summa lånefor-
dringar, brutto 16 904,2 14 423,5 15 855,7 14 423,5

Presterande 
lånefordringar

Företagssektor 2 539,8 2 196,4 3 525,1 2 196,4

Hushållssektor 9 782,9 10 187,4 9 378,3 10 187,4

Varav:

Koncerninterna 
lånefordringar

Företagssektor 1 470,7 1 152,6 2 457,2 1 152,6

Osäkra  
lånefordringar

Företagssektor 141,7 111,9 141,7 111,9

Hushållssektor 4 439,8 1 927,7 2 810,7 1 927,7

Varav:

Förvärvade  
förfallna kredit-
portföljer

Företagssektor - - - -

Hushållssektor 2 460,0 437,2 426,1 437,2

värderade till 
verkligt värde 105,4 120,2 105,4 120,2

värderade 
till upplupet 
anskaff-
ningsvärde 2 354,6 317,0 320,6 317,0

Varav:

Lån med  
eftergifter

Företagssektor 19,5 16,6 19,5 16,6

Not 3, fortsättning
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KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Hushållssektor 193,2 186 193,2 186

Summa 16 904,2 14 423,4 15 855,7 14 423,4

Avgår:

Reserveringar

Företagssektor 32,8 22,6 32,8 22,6

Hushållssektor 725,4 716,0 725,4 716,0

Lånefordringar 
nettoredovisat 
värde

Företagssektor 2 648,7 2 285,8 3 634,0 2 285,8

Hushållssektor 13 497,3 11 399,1 11 463,5 11 399,1

Summa utlåning 
till allmänheten 16 146,0 13 684,8 15 097,5 13 684,8

Kreditkvalitet avseende presterande lånefordringar

Koncern 2017 2016

Företagssektor

Lägre risk 1 763,6 1 484,8

Medel risk 413,7 375,6

Högre risk 283,9 276,4

Rating ej tillgänglig 78,6 59,6

Summa 2 539,8 2 196,4

Privatpersoner

Lägre risk 3 466,8 3 564,3

Medel risk 3 786,8 3 970,8

Högre risk 2 525,8 2 649,7

Rating ej tillgänglig 3,6 2,6

Summa 9 782,9 10 187,4

Koncernen arbetar med individuell scoring för kunderna som baseras 
på intern och extern information samt extern rating. Risknivåerna hög, 
medel och låg fastställs utifrån dessa parametrar.

Riskklassificeringssystemet
Koncernens riskklassificeringssystem klassificerar krediterna i olika 
riskklasser beroende på risken för fallis semang. Initialt används främst en 
extern kreditrating avseende både privatpersoner och företag. Den exter-
na ratingen ger en bedömd risk för obestånd. Vid utlåning med säkerhet 
vägs även värdet på säkerheten in för att fullt ut bedöma risken vid ett 
eventuellt obestånd. 

Kundernas riskklassindelning utvärderas löpande. För privatpersoner 
som varit kunder i minst sex månader fastställs riskklassen i en intern 
statistisk metod där sannolikheten för fallissemang och förlustnivå vid 
fallissemang bedöms.

Kreditriskkoncentrationer
Koncernens utlåning återfinns i Sverige, Norge och Finland. Koncentra-
tionsrisken uppstår främst utifrån stora exponeringar i enskilda produkt-
grupper och/eller branscher. 

Koncernen mäter och följer exponeringar mot större enskilda motpar-
ter. Särskilda limiter tillämpas för att begränsa den maximala kreditex-

poneringen mot enskilda motparter som ett komplement till kreditrisk-
bedömningen. Om en koncentration i kreditportföljen avseende enskilda 
produktgrupper, branscher.eller motpart kan antas utgöra en förhöjd risk, 
följs denna koncentration upp. Koncentrationsrisker fångas upp i bankens 
beräkning av ekonomiskt kapital för kreditrisker och i de stresstester som 
görs i den interna kapitalutvärderingen. 

Kundkoncentration
Marginalen Bank-koncernen har en god spridning av risk i sin ut-
låningsportfölj. Totalt har koncernen 9 st kreditengagemang (exklusive 
exponeringar inom den konsoliderade situationen och institutsexpone-
ringar) som överstiger 1 procent av kapitalbasen. Dessa utgör tillsam-
mans 4,0 procent (4,0 procent) av den totala utlåningen.

Förfallna och nedskrivna fordringar
Fordringar anses förfallna när betalningar inte sker tidsmässigt enligt 
avtal. Förfallna fordringar prövas för reserveringsbehov antingen grupp-
vist eller individuellt i enlighet med Marginalen Banks instruktioner för 
reserveringar. Nivån på reservering eller nedskrivning fastställs utifrån 
bedömning av kundens framtida betalningsförmåga samt värdet på 
aktuella säkerheter.

åldersanalys – exkluderat förvärvade förfallna kreditportföljer

Koncern och moderbolag 2017 2016

Osäkra lånefordringar,  
förfallna 31-90 dagar

Kapital 152,1 157,1

Reservering -24,5 -26,1

Summa 127,6 130,9

Osäkra lånefordringar,  
förfallna mer än 90 dagar

Kapital 1 304,0 1 325,5

Reservering -672,3 -696,7

Summa 631,8 628,9

Säkerhetsfördelning för osäkra lånefordringar  
– exkluderat förvärvade förfallna kreditportföljer

2017 Pantbrev
Övriga 

säkerheter Total

Företagssektor - 23,1 23,1

Hushållssektor 98,8 - 98,8

Summa 98,8 23,1 121,9

2016 Pantbrev
Övriga 

säkerheter Total

Företagssektor - 16,1 16,1

Hushållssektor 91,1 - 91,1

Summa 91,1 16,1 107,2

De säkerheter som finns för osäkra lånefordringar utgörs främst av fastig-
heter, leasingobjekt och fakturafordringar.

Förvärvade förfallna kreditportföljer värderas till diskonterade fram tida 
förväntade kassaflöden. Kreditrisk återfinns i att det framtida kassaflödet 
inte uppgår till förväntad nivå. En känslighetsanalys har gjorts nedan 
avseende effekten av förändringar i det framtida kassaflödet.

Not 3, fortsättning
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RISKER I INLåNING FRåN ALLMÄNHETEN 

Variabel Förändring 2017 2016

Inlåningsräntan förändras Resultat före skatt + 1%-enhet -119,3 -165,9

 - 1%-enhet 119,3 128,7

Eget kapital + 1%-enhet -93,1 -129,4

 - 1%-enhet 93,1 100,4

RISKER I uTLåNING TILL ALLMÄNHETEN  

Variabel Förändring 2017 2016

Utlåningsräntan förändras Resultat före skatt + 1%-enhet 133,0 156,9

 - 1%-enhet -133,0 -156,9

Eget kapital + 1%-enhet 103,7 122,4

 - 1%-enhet -103,7 -122,4

RISKER I uTLåNING TILL KREDITINSTITuT  

Variabel Förändring 2017 2016

Utlåningsräntan förändras Resultat före skatt + 1%-enhet 1,3 3,4

 - 1%-enhet -1,3 -3,4

Eget kapital + 1%-enhet 1,0 2,7

 - 1%-enhet -1,0 -2,7

Valutakursrisk
Valutakursrisk definieras som risken för att bolaget drabbas av förluster 
på grund av ogynnsamma valutakursförändringar. Som huvudregel gäller 
att ränterisken ska kunna kontrolleras och att valutakursrisken ska mini-
meras genom säkring med derivatinstrument.

Valutakursrisk innebär vidare att risken för att bedömt verkligt värde 
på, eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument, varierar på 
grund av förändringar i valutakurser. Bolaget utsätts för valutakursrisker 

Variabel

Förändring 2017 2016

Långa marknadsräntan förändras* + 1%-enhet -7,4 -8,2

*Svensk statsobligation 10 års löptid(SE GVB 10Y)  - 1%-enhet 8,5 9,5

Kassaflödet i värderingsberäkningen förändras
+ 5% 23,5 22,0

 - 5% -23,5 -22,0

Not 3, fortsättning

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för förluster till följd av föränd ringar i räntor samt 
valuta- och aktiekurser eller andra kursrelaterade instrument.  Koncernen 
har inte någon tradingverksamhet och är endast exponerad mot begrän-
sad aktiekursrisk. Koncernens kapitalrisk, risken för förlust av placerat 
nominellt kapital, är mycket begränsad då placeringar nästan uteslutande 
sker i räntebärande instrument med låg risk. 

Genom att rutinmässigt fastställa samtliga exponeringar kan netto-
positioner avseende såväl ränta som valutor kontrolleras och minimeras. 
Beskrivning av faktiska risker återfinns i känslighets analysen nedan 
avseende räntor samt valutakursförändringar.

Ränterisk
Ränterisk definieras som risken för att bolagets nuvarande och framtida 
räntenetto försämras på grund av en ogynnsam förändring i marknads-
räntan. Ränterisken uppstår när räntevillkor inte kan ändras samtidigt 
avseende tillgångar och finansiering. Koncernen har en låg ränterisk då 
majoriteten av både utlåning och inlåning sker med korta räntebind-
ningstider. Uppföljning och beräkning av ränterisken sker löpande. Nedan 
beskrivs de uppskattade effekterna på resultatet före skatt och eget 
kapital av förändringar i erbjudna räntevillkor. 

Beräkningarna förutsätter att alla andra faktorer som kan påverka 
koncernen är oförändrade. Detta ska inte ses som att just dessa variabler 
är mer eller mindre sannolika att förändras utan som en beskrivning av 
den effekt som risken för denna variabelförändring kan ha.

från Euro (EUR), US dollar (USD), Norsk krona (NOK) och Dansk krona 
(DKK).

Valutakursrisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade 
tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter-
na. Detta innebär att bolaget är exponerat för omräkningsdifferenser 
vilka begränsas med valutasäkringsinstrument. Sammanställning över 
bolagets tillgångar och skulder per valuta visas i not 35 Valutafördelning 
på balansdagen.
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Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk menas risken att inte kunna fullgöra de betalningar 
Marginalen Bank-koncernen åtagit sig att göra inom ramen för utlåning 
och inlåning. Styrelsen i Marginalen Bank har det övergripande ansvaret 
för hanteringen av koncernens likviditetsrisker. I särskilda instruktioner 
har styrelsen inom vissa ramar delegerat ansvar till olika funktioner.

HANTERING AV RISK
Marginalen Bank-koncernen följer löpande upp sin likviditet, samt ana-
lyserar likviditetsrisken. Prognoser upprättas för koncernens likviditets-
reserv för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel 
för att möta behovet i den löpande verksamheten. Riskrapportering om-
fattar både daglig monitorering av likviditetsflöden och riskmått (limiter). 
Riskmätningssystemen är integrerade med system för transaktionshante-
ring och system för kapitalförvaltning.

Koncernen har hittills huvudsakligen valt att finansiera sig genom 
in låning från allmänheten i Sverige och i svenska kronor (SEK) och är 
således inte beroende av någon internationell finansiering.

Riskerna i likviditetsförsörjningen utgörs främst av risken att inte 
attrahera tillräcklig volym till planerad kostnad. Risken kan uppstå i en si-
tuation då nettouttagen är större än önskat eller då ökad inlåningsvolym 
önskas för att kunna finansiera ytterligare utlåning. Ökade nettouttag kan 
uppstå till följd av t.ex. priskonkurrens eller negativ ryktesspridning, vilket 
också utgör grund för Marginalen Banks stresstester.

Koncernens beredskapsplaner kan på kort tid förbättra likviditets-
situationen genom att minska nyutlåningen eller genomföra en 
pris höjning på inlåning, vilket förväntas attrahera ny inlåningsvolym. 
 Beredskapsplanen innebär även handlingsalternativ för att skapa likvi-
ditet genom försäljningar av tillgångar.

Likviditet
Målet för Marginalen Banks likviditetshantering är att kunna placera 
medel med god avkastning och att detta görs på ett sätt som bibehåller 
bolagets betalningsförmåga. Likviditetsreserven ska vidare placeras på 
ett säkert sätt utan spekulativa inslag. Marginalen Bank delar in likvid-
iteten i olika kategorier beroende på tillgänglighetsgrad. Likviditeten 
hanteras av bankens treasuryfunktion.

Tabellen nedan sammanfattar likviditetsreserven per 31 december:

Likviditetsreserv MODERBOLAG

2017-12-31 2016-12-31

Kassa samt tillgodohavande 
hos centralbanker

575,3 754,8

Tillgodohavande hos andra 
banker

208,8 173,9

Värdepapper emitterade av 
stat, centralbank eller multi-
nationella utvecklingsbanken

2 063,5 1 381,1

Värdepapper emitterade av 
kommuner och övriga offent-
liga enheter

102,5 752,7

Andras säkerställda obliga-
tioner

397,3 1 434,0

Summa 3 347,4 4 496,5

varav buffert 3 138,6 4 322,6

Marginalen Banks kortsiktiga betalningsberedskap speglas i dess LCR-
mått. LCR-måttet är ett mått där likviditetsbufferten ställs i relation 
till likviditetsutflöden under en stressperiod på 30 kalenderdagar. Per 
 december 2017 uppgick LCR-måttet till 175,6% (301%), vilket väl över-
stiger det kvantitativa kravet om 80%. Kravet kommer att öka till 100% 
från  1 januari 2018.

Marginalen Banks långsiktiga finansieringsprofil speglas i dess NS-
FR-mått. NSFR (Net Stable Funding Ratio) - stabil nettofinansieringskvot, 
ställer en banks tillgängliga stabila finansiering i relation till dess behov 
av stabil finansiering vid marknads- och finansieringsstress. Per decem-
ber 2017 uppgick Marginalen Banks NSFR-mått till 133,0% (147%), vilket 
överstiger det troliga framtida minimikravet om 100%.
 

Not 3, fortsättning

Variabel Förändring 2017 2016

Valutakursen förändras SEK-EUR Resultat före skatt + 10%-enheter 0,1 0,0

 - 10%-enheter -0,1 0,0

Eget kapital + 10%-enheter 0,1 0,0

 - 10%-enheter -0,1 0,0

Valutakursen förändras SEK-DKK Resultat före skatt + 10%-enheter 0,4 0,3

 - 10%-enheter -0,4 -0,3

Eget kapital + 10%-enheter 0,3 0,2

 - 10%-enheter -0,3 -0,2

Valutakursen förändras SEK-USD Resultat före skatt + 10%-enheter 0,0 0,0

 - 10%-enheter 0,0 0,0

Eget kapital + 10%-enheter 0,0 0,0

 - 10%-enheter 0,0 0,0

Valutakursen förändras SEK-NOK Resultat före skatt + 10%-enheter 0,0 -0,2

 - 10%-enheter 0,0 0,2

Eget kapital + 10%-enheter 0,0 -0,2

 - 10%-enheter 0,0 0,2
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Finansiella skulder
Tabellen analyserar de finansiella skulder, inklusive upplupen ränta som kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår 
fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtals enliga, odiskonterade kassaflödena. I tabellen har balansdagens valuta-
kurser och räntenivåer använts för beräkning av framtida kassaflöden. Avseende efterställda skulder har en löptid om 10 år antagits.

återstående kontraktstid till förfall 

Per 31 december 2017
upp till

30 dagar
31 dagar  

till 1 år
Mellan

1 och 2 år
Mellan

2 och 5 år Mer än 5 år

Summa
odiskonterat

kassaflöde

Inlåning från allmänheten 7 294,2 7 100,7 1 936,0 708,0 154,1 17 193,1

Övriga skulder 69,4 44,4 18,4 52,7 147,3 332,1

Derivat - - - - - 0,0

Efterställda skulder - 53,4 53,4 160,2 868,5 1 135,6

Åtaganden 205,6 818,8 - - - 1 024,4

Summa 7 569,2 8 017,3 2 007,8 921,0 1 169,9 19 685,2

återstående kontraktstid till förfall 

Per 31 december 2016
upp till

30 dagar
31 dagar  

till 1 år
Mellan

1 och 2 år
Mellan

2 och 5 år Mer än 5 år

Summa
odiskonterat

kassaflöde

Inlåning från allmänheten 7 942,8 6 376,4 927,1 1 210,3 140,4 16 597,0

Övriga skulder 74,4 47,6 19,7 56,5 158,0 356,2

Derivat - - - - - 0,0

Efterställda skulder 13,3 39,8 53,1 159,3 886,4 1 151,9

Åtaganden 251,5 769,6 - - - 1 021,1

Summa 8 282,0 7 233,4 999,9 1 426,1 1 184,8 19 126,2

Not 3, fortsättning

Operativ risk
Med operativ risk menas risken för direkta eller indirekta förluster till följd 
av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, 
mänskliga fel eller bristfälliga system. Även externa händelser och brister 
i den legala hanteringen av ärenden (legal risk) omfattas. Huvudsyftet är 
i första hand att identifiera samtliga operativa risker i syfte att utveckla 
rutiner och metoder för att förhindra att de ska påverka verksamhetens 
ekonomiska utfall negativt. 

För att motverka operativa risker, samt för att tydlig göra ansvarsför-
delningen inom verksamheten, finns ett kvalitets- och ledningssystem. 
Ledningssystemet beskriver på ett strukturerat sätt ”vårt arbetssätt” 
och finns tillgängligt för alla anställda via bankens intranät. Syftet med 
ledningssystemet är att skapa mekanismer för styrning, kontroll och 
rapportering. Via ledningssystemet har alla anställda tillgång till koncer-
nens styrande dokument, verksamhetsmål, nyckelkontroller, handböcker, 
processer och rutiner. 

Målet med ledningssystemet är att säkerställa kvalitet, kundnytta, 
riskmedvetande och regelefterlevnad. Marginalen Banks ledningssystem 
bygger på ISO 9001-kraven om kvalitet och kundnytta, samt COSO-prin-
ciperna kring intern kontroll och styrning. Tillgången till detta är en resurs 
och trygghet för alla anställda inom Marginalen Bank, vilket i sin tur har 
en riskreducerande verkan.

Marginalen Bank använder sig av basmetoden för beräkning av kapi-
talkrav i Pelare I. Den beräknade nivån valideras genom bedömning av 
Marginalen Banks mest väsentliga operativa risker avseende sannolikhet 
och möjlig konsekvens. Resultatet av den interna valideringen utgör min-
dre än en fjärdedel av kapitalkravet i Pelare I vilket visar att den operativa 
risken är begränsad för Marginalen Bank.
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NOT 4 Rörelsesegment

2017, mkr Sverige Norge Finland  Totalt

Resultaträkning

Ränteintäkter 780,8 0,0 0,0 780,8

Leasingintäkter 57,9 0,0 0,0 57,9

Räntekostnader -297,3 -0,7 -4,6 -302,6

Räntenetto 541,4 -0,7 -4,6 536,1

Provisionsintäkter 123,9 0,0 20,6 144,5

Provisionskostnader -16,4 0,0 -27,4 -43,8

Provisionsnetto 107,5 0,0 -6,8 100,7

Nettoresultat av finansiella transaktioner 67,6 3,9 54,7 126,2

Övriga rörelseintäkter 108,3 5,6 8,7 122,6

Summa rörelseintäkter 824,8 8,8 52 885,6

Summa rörelsekostnader före kreditförluster -461,1 -1,4 -2,2 -464,7

Resultat före kreditförluster 363,7 7,4 49,8 420,9

Kreditförluster -46,5 0,0 0,0 -46,5

Rörelseresultat 317,1 7,4 49,8 374,3

Balansräkning

Utlåning till allmänheten 15 820,8  34,2 290,9 16 146,0

Summa tillgångar 19 741,2 41,0 338,6 20 120,8

Summa skulder 18 187,3 20,8 182,1 18 390,1 

Rörelsesegmenten redovisas i enlighet med IFRS 8, vilket innebär att segmentinformationen presenteras utifrån högste verkställande beslutsfattarens 
perspektiv och segmenten identifieras utifrån den interna rapporteringen till den verkställande direktören som är identifierad som den högste verkstäl-
lande beslutsfattaren. Marginalen Bankkoncernens verksamhet presenteras uppdelat på följande segment: Sverige, Norge och Finland, vilket speglar 
bankens utlåningsportfölj. För jämförelseår 2016 hänvisas till koncernens resultaträkning för 2016, vilken i sin helhet avsåg rörelsesegmentet Sverige. 
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NOT 5 Räntenetto

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 0,1 0,0 0,1 0,0

Utlåning till allmänheten 748,9 749,5 761,8 749,5

Räntebärande värdepapper 31,6 2,6 31,5 2,6

varav obligationer till verkligt värde 31,6 2,2 31,6 2,2

Övrigt 0,2 0,3 0,2 0,3

Summa ränteintäkter 780,8 752,4 793,6 752,4

varav ränteintäkter från koncernföretag 47,1 39,5 59,9 39,5

Genomsnittlig ränta på utlåning till allmänheten, % 5,2 5,6 5,2 5,6

Leasingintäkter 57,9 57,2 58,0 57,2

Räntekostnader

Inlåning från kreditinstitut -3,0 -2,0 -2,2 -2,0

Inlåning från allmänheten -175,1 -137,4 -174,9 -137,4

Räntebärande värdepapper -37,7 -27,8 -37,7 -27,8

varav obligationer till verkligt värde -37,7 -27,8 -37,7 -27,8

Efterställda skulder -54,8 -55,8 -54,8 -55,8

Övrigt -32,0 -28,9 -32,0 -28,9

Summa räntekostnader -302,6 -251,9 -301,6 -251,9

varav räntekostnader till koncernföretag -1,0 -2,0 -1,0 -2,0

Genomsnittlig ränta på inlåning från allmänheten, % 1,0 0,9 1,0 0,9

Räntenetto 536,1 557,7 550,0 557,7

NOT 6 Provisionsnetto

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Utlåningsprovisioner 85,1 89,9 85,1 89,9

Övriga provisioner 59,4 27,5 27,6 27,5

Summa provisionsintäkter 144,5 117,4 112,7 117,4

Förmedlingsprovisioner -43,2 -2,9 0,0 -2,9

Förvaltningsprovisioner -0,6 -1,8 -0,7 -1,8

Summa provisionskostnader -43,8 -4,7 -0,7 -4,7

Provisionsnetto 100,7 112,7 112,0 112,7
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NOT 7  Nettoresultat av finansiella 
transaktioner

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via RR

Räntebärande värdepapper 1,3 26,0 1,3 26,0

Förvärvade kreditportföljer 129,6 13,0 8,6 13,0

Derivat -35,4 -48,0 -35,4 -48,0

Finansiella tillgångar som kan säljas

Räntebärande värdepapper 0,0 0,8 0,0 0,8

Lånefordringar och kundfordringar

Förvärvade kreditportföljer 13,3 4,3 13,3 4,3

Valutakursförändringar 17,5 30,4 17,5 30,4

Summa nettoresultat finansiella transaktioner 126,2 26,4 5,2 26,5

NOT 8 Övriga rörelseintäkter

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Övriga kortavgifter 17,3 17,0 17,3 17,0

Koncerninterna intäkter 2,4 3,0 2,4 3,0

Negativ goodwill 101,0 - - -

Övriga rörelseintäkter 1,9 7,0 2,0 7,0

Summa 122,6 27,0 21,7 27,0
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Not 9 Personalkostnader
Löner och andra ersättningar, mkr 2017 2016

– till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 14,8 17,3

– till övriga anställda 144,8 149,6

Pension

– till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 3,3 3,9

– till övriga anställda 18,7 20,9

181,6 191,7

Sociala avgifter 55,1 58,2

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 236,6 249,9

2017 2016

Styrelse och ledande befattningshavare Antal varav män Antal varav män

Styrelseledamöter 7 3 7 3

Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 6 4 7 5

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare i 
Marginalen Bank Bankaktiebolag

Löner och andra ersättningar 2017 2016

Mari Boman, Ordförande 0,6 0,4

Bertil Johanson, Ordförande¹ 0,0 0,3

Hans Lingqvist  0,0 0,2

Peter Lönnquist 0,4 0,4

Håkan Östberg 0,4 -

Gunilla Herlitz 0,4 -

Anders Fosselius 0,0 0,4

Anders Folkvard 0,0 0,2

Peter Sillén 0,4 0,3

Anna-Greta Sjöberg 0,4 0,3

Ewa Glennow  0,4 0,4

Sarah Bucknell, Verkställande direktör² - 2,4

Charlotte Strandberg, Verkställande 
direktör³ 0,8 0,7

Per Andersson, Verkställande direktör4 2,6 -

Andra ledande befattningshavare 11,7 15,4

Summa 18,1 21,4

1) Ordförande under perioden januari t o m april
2) Ersättningen avser perioden januari t o m augusti
3) Ersättning avser perioden september t o m december
4) Ersättning avser perioden maj t o m december

2017 2016

Medelantalet anställda
Medelantal 

anställda varav män
Medelantal 

anställda varav män

Sverige 267 98 281 135

Marginalen Banks ersättningssystem är utformat för att attrahera, behålla 
och motivera duktiga medarbetare för att säkerställa Marginalen Banks 
långsiktiga framgång. Ersättningssystemet ska också stödja Marginalens 
vision om att vara en osjälvisk, modern, målmedveten och professionell 
samarbetspartner. 

Ersättningsstrategi
Marginalen Banks ersättningsstrategi främjar en god värdegrund i vilken 
korrekt beteende och ett balanserat risktagande hos medarbetarna till 
förmån för kundernas bästa, internt så väl som externt, uppmuntras. 
Det innebär att Marginalen Banks huvudregel är att de anställda enbart 
erhåller en fast ersättning då det bedöms främja en effektiv riskhantering 
och stödja de långsiktiga affärsmålen.

Medarbetarnas ersättning ska vara konkurrenskraftig på den marknad 
där Marginalen Bank verkar. Marginalen Bank arbetar aktivt för lika lön 
för likvärdigt arbete för att attrahera mångfald och utvärderar löpande 
ersättningsstrukturen och dess konkurrenskraft.

Ersättningsstruktur
Marginalen Banks ersättningsstruktur består av två huvudkomponen-
ter, fast lön samt pensioner och andra förmåner. Som ett komplement 
används även kontantbaserad rörlig ersättning, främst riktat till säljande 
befattningar. Den totala ersättningen speglar komplexiteten, ansvaret 
och det ledarskap som behövs för respektive befattning liksom indivi-
dens prestation i förhållande till Marginalen Banks mål och värderingar. 
Utbetalning av rörliga ersättningar är anpassad till risktagandet i respek-
tive befattning.
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Kontantbaserad rörlig ersättning
Inom Marginalen Bank är kontantbaserad rörlig ersättning baserad på 
riskjusterat resultat och medarbetarens presta tion utifrån mål och värde-
ringar. Resultat för affärsenheten och för Marginalen Bank vägs också in. 
Garanterad kontant-  baserad rörlig ersättning kan utgå till medarbetare 
inom säljande befattningar under den anställdes första 6 månader inom 
Marginalen Bank. Rörligt baserad lön sker endast till enstaka säljare.

Översyn och fastställande av Marginalen Banks ersättningspolicy
Personalchefen genomför minst en gång per år en genomgång av Mar-
ginalen Banks ersättningspolicy, och kan föreslå förändringar i policyn 
efter att synpunkter har hämtats in från bland annat Chef för funktionen 
riskkontroll, Chef för funktionen regelefterlevnad och Särskild ledamot av 
styrelsen med ansvar för ersättningsfrågor. Efter beredandet i verkstäl-
lande ledningen ger verkställande direktören sedan förslag till ändrad po-
licy till särskild ledamot i styrelsen. Efter beredande hos särskild ledamot 
i styrelsen, diskuteras och fastställs ersättningspolicyn av styrelsen.

Personal med väsentlig inverkan på bankens riskprofil
Marginalen Bank identifierar och definierar medarbetare vars befatt-
ning kan ha en väsentlig inverkan på Marginalen Banks risk exponering. 
Marginalen Bank har definierat personal med väsentlig inverkan på 
bankens riskprofil enligt regelverkets elva kategorier:
a) Anställda i verkställande ledning
b) Anställda i ledningsorgan
c) Anställda med ansvar för kontrollfunktioner
d) Anställd som leder en väsentlig affärsenhet
e) Anställd som leder funktion som ansvarar för 
 i) rättsliga frågor,
 ii) finansfrågor och ekonomisk analys,
 iii) personal, 
 iv) ersättningspolicy samt
 v) informationsteknik
f) Anställd ska ingå, som vid kreditriskexponering till ett nominellt värde 

per transaktion som representerar min 0,5% av Bankens eget kapital/
kärnprimärkapital och som är minst 5 miljoner EURO, som:

 I. Har ansvar att föreslå kredit, strukturera kredit produkter eller
 II.  Har befogenhet att fatta, godkänna eller inge veto mot beslut eller
 III.  Är medlem i en kommitté som har befogenhet att fatta sådana beslut
g) Anställd som har rätt att fatta beslut om att godkänna eller lägga in 

veto mot införande av nya produkter
h) Anställd som har ledningsansvar för en anställd definierad i  

a) – g), ovan
i)  Anställd som erhållit en total ersättning under föregående räkenskaps-

år uppgående till minst 500 000 Euro
j) Anställd som är bland de 0,3% av anställda som erhållit den högsta 

totala ersättningen under föregående räkenskapsår
k) Anställd vars totala ersättning under föregående räkenskapsår varit 

lika stor eller högre än anställd i den verkställande ledningen

För personal med väsentlig inverkan på bankens riskprofil ska minst 40 
till 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp minst 3 år, om den 
årliga rörliga ersättningen är mer än 100 000 kronor. Det uppskjutna 
beloppet riskjusteras före utbetalning.

Under 2017 identifierades 30 personer inom Marginalen Bank som 
personal med väsentlig inverkan på bankens riskprofil, varav fyra perso-
ner med rörlig ersättning.

Ersättning till verkställande direktören och verkställande ledningen 
Marginalen Banks styrelse beslutar om ersättning till verkställande 
direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen samt till 
Chef för funktionen riskkontroll och Chef för funktionen regelefterlevnad 
efter förslag från styrelsens särskilda ledamot. Den totala ersättningen 
till verkställande direktören och ledamöterna i verkställande ledningen 
under 2017 baserades på två huvudkomponenter, fast lön samt pension 
och andra förmåner. Pensions planerna för ledamöterna i verkställande 
ledningen följer Marginalen Banks pensions- och försäkringspolicy. Ned-
anstående tabell anger löner, andra ersättningar samt pensionskostnader 
till de anställda exkl. styrelsearvode.

2017 2016

Personalkostnader Antal mkr Antal mkr

Samtliga anställda

Fast ersättning 267 175,8 281 186,3

Rörlig ersättning 33 3,0 29 2,8

Total ersättning 178,7 189,1

Varav personal med väsentlig 
inverkan på bankens riskprofil 

Fast ersättning 30 40,1 35 48,2

Rörlig ersättning 4 1,5 5 1,4

varav uppskjuten ersättning 1 0,3 3 0,5

Total ersättning 41,6 49,5

Inom Marginalen Bank är den kontantbaserade rörliga ersättningen 
baserad på direkta försäljningsinsatser från den enskilde medarbetaren. 
Den uppskjutna ersättningen får inte förfogas över inom det första året. 
Kortfristig kontantbaserad ersättning betalas därefter ut pro rata över tre 
år efter eventuell riskjustering. 

Inget avtal om avgångsvederlag finns för verkställande direktör. Upp-
sägningstiden uppgår till 12 månader. 

Lån till ledande befattningshavare
Vid årsskiftet fanns 3 krediter till ledande befattningshavare på totalt 
83 tkr. Samtliga krediter till ledande befattningshavare har godkänts av 
styrelsen och utfärdas till marknadsvillkor.

Not 10 Operationella leasingavtal
KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Total leasing- 
och hyreskost-
nad under året 22,5 21,5 22,5 21,5

Framtida 
leasingavgift-
er avseende 
operationella 
leasingavtal med 
en återstående 
löptid om:

Mindre än 1 år 19,8 20,0 19,8 20,0

 Längre än 1 år 
men högst 5 år 76,0 76,2 76,0 76,2

 Längre än 5 år 
men högst 10 år 87,8 87,8 87,8 87,8

Längre än 10 år 52,7 70,2 52,7 70,2

Summa 236,3 254,2 236,3 254,2

Not 9, fortsättning
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NOT 11 Revisionsarvode

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

PWC

Revisionsuppdrag 0,5 3,1 0,5 3,1

Revisionsverksamhet utöver - 0,6 - 0,6

revisionsuppdraget

Skatterådgivning 0,9 1,3 0,9 1,3

Övriga tjänster 0,3 0,2 0,3 0,2

Summa PWC 1,7 5,1 1,7 5,1

Ey

Revisionsuppdrag 3,2 - 2,9 -

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1,1 - 1,1 -

Skatterådgivning 0,2 - 0,2 -

Övriga tjänster 0,1 - 0,1 -

Summa Ey 4,6 - 4,3 -

Summa upplysning och revisionsarvode 6,3 5,1 6,0 5,1

Med revisionsuppdraget avses granskning av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp-
gifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget innefattar översiktlig granskning av delårsrapporter, 
myndighetsrapportering och tjänster i anslutning till intygsgivning och utlåtanden. Skatterådgivning innefattar allmänna tjänster för utlandsboende och 
andra beskattningsfrågor. Övriga tjänster innefattar rådgivning i redovisningsfrågor, tjänster i samband med företagsförvärv/verksamhetsförändringar, 
operationell effektivitet och bedömning av intern kontroll.

Not 12 Kreditförluster, netto

koncern och moderbolag, mkr 2017 2016

Fordringar på allmänheten

Specifik reservering för individuellt 
värderade lånefordringar:

Årets bortskrivning för  
konstaterade kreditförluster -14,1 -15,2

Årets nettoreservering för  
sannolika kreditförluster -4,8 -5,2

Inbetalt på tidigare års  
konstaterade förluster 2,5 1,6

årets nettokostnad -16,5 -18,8

Gruppvis reservering för individuellt 
värderade lånefordringar:

Avsättning/upplösning av  
gruppvis reservering -30,0 -103,8

årets nettokostnad för kreditförluster -46,5 -122,6
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Not 13 Skatt
KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt -61,8 -19,6 -41,1 -19,6

Aktuell skatt avseende tid igare år 6,1 -1,6 6,1 -1,6

Uppskjuten skatt -17,3 -12,4 -10,8 -12,4

Summa skatt i resultat räkningen -73,0 -33,6 -45,8 -33,6

Aktuell skatt, specificering

Svenska enheter -46,0 -19,6 -35,0 -19,6

Utländska enheter -9,7 - - -

Total aktuell skatt -55,7 -19,6 -35,0 -19,6

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat, specificering

Uppskjuten skatt på värdeförändring obligationer - -0,1 - -0,1

Total aktuell och uppskjuten skatt 0,0 -0,1 0,0 -0,1

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 % 2016 % 2017 % 2016 %

Skillnad mellan redovisad skatt och skatt 
 baserad på gällande svensk skattesats

Resultat före skatt 374,3 142,5 232,7 142,5

Skatt enligt gällande skattesats -82,3 22,0% -31,4 22,0% -51,2 22,0% -31,4 22,0%

Skatteeffekter av ej avdragsgilla kostnader 11,5 -3,1% -0,6 0,4% 11,5 -4,9% -0,6 0,4%

Justeringar hänförliga till tidigare år 6,1 -1,6% -1,6 1,1% 6,1 -2,6% -1,6 1,1%

Skatteeffekter av ej skattepliktiga intäkter -7,5 2,0% - -12,2 5,2% -

Andra skattesatser i utländska enheter1 -0,8 0,2% - - -

Redovisad skatt i resultaträkningen -73,0 19,5% -33,6 23,5% -45,8 19,7% -33,6 23,5%
1)Gällande skattesats i Norge är 24% och gällande skattesats i Finland är 20%. 
 
Specificering av uppskjuten skatt se not 27 Avsättningar.

NOT 14 Belåningsbara statsskuld- 
 förbindelser m.m.
Koncern och moderbolag 2017 2016

mkr
Redovisat

värde
Nominellt

belopp
Redovisat

värde
Nominellt

belopp

Verkligt värde via  
resultaträkningen

Svenska Staten,  
Kommuner & Landsting 2 393,2 2 225,0 2 387,0 2 186,0

Summa 2 393,2 2 225,0 2 387,0 2 186,0

mkr 2017 2016

Löptidsinformation

Återstående löptid om 
högst 3 månader 500,6 236,1

Återstående löptid längre 
än 3 månader men högst 
1 år - -

Återstående löptid längre 
än 1 år men högst 5 år 1 676,6 2 041,6

Återstående löptid längre 
än 5 år 216,0 109,3

Summa 2 393,2 2 387,0

Not 15 Utlåning till kreditinstitut

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Betalbart vid 
anfordran 240,5 316,6 224,5 316,6

Spärrade medel 24,6 22,7 24,6 22,7

Summa 265,1 339,3 249,1 339,3

Rating:

Utlåning till kred-
itinstitut

Moodys Aa2 1,6 3,8 1,6 3,8

Moodys Aa3 305,3 141,5 88,6 141,5

Moodys A1 148,5 - 148,5 -

Moodys A2 10,4 194,0 10,4 194,0

Utan rating -200,8 - - -

Summa 265,1 339,3 249,1 339,3

Spärrade medel avser depositioner till kortutgivare med 24,6 (22,7). 
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Not 16 Utlåning till allmänheten
KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Nominellt belopp 
kapitalfordringar 16 904,2 14 423,5 15 855,7 14 423,5

Reservering för 
befarade kredit-
förluster -758,2 -738,7 -758,2 -738,7

Bokfört värde 
av kapitalford-
ringar 16 146,0 13 684,8 15 097,5 13 684,8

Land

Norden 15 933,1 13 587,3 14 884,6 13 587,3

Övriga Europa 168,7 83,0 168,7 83,0

Övriga Världen 44,1 14,5 44,1 14,5

Summa 16 146,0 13 684,8 15 097,5 13 684,8

Säkerheter

Bostads-
fastigheter inkl. 
bostadsrätter 709,3 617,9 709,3 617,9

Andra 
 fastigheter 37,5 106,4 37,5 106,4

Borgen 10,7 6,3 10,7 6,3

Avbetalnings-
fordringar 44,6 40,6 44,6 40,6

Faktura-
fordringar 0,0 5,5 0,0 5,5

Leasingobjekt 941,3 928,4 941,3 928,4

Övrigt 48,8 63,9 48,8 63,9

Summa 1 792,1 1 769,0 1 792,1 1 769,0

Sektor/Bransch

Svenska icke fi-
nansiella företag 2 632,8 2 262,5 2 817,5 2 262,5

Svenska finansi-
ella företag 15,9 23,3 15,9 23,3

Svenska hushåll 
och personliga 
företagare

12 959,4 11 301,5 12 051,2 11 301,5

Utländsk  
allmänhet 538,0 97,5 212,9 97,5

Summa 16 146,0 13 684,8 15 097,5 13 684,8

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Löptids
information

Finansiell 
leasing

Återstående 
löptid om högst 
3 månader 6,3 6,2  6,3 6,2 

Återstående 
löptid längre  
än tre månader 
men högst ett år 42,3 35,3  42,3 35,3 

Återstående 
löptid längre  
än ett år men 
högst 5 år 688,5 715,5  688,5 715,5 

Återstående löp-
tid mer än 5 år 204,2 171,4  204,2 171,4 

Summa 941,3 928,4  941,3 928,4 

Övriga  
fordringar

Återstående 
löptid om högst 
3 månader 996,7 984,2 996,7 984,2

Återstående 
löptid längre  
än tre månader 
men högst ett år 415,9 410,8 415,9 410,8

Återstående 
löptid längre  
än ett år men 
högst 5 år 2 516,5 2 485,4 2 516,5 2 485,4

Återstående löp-
tid mer än 5 år 11 275,6 8 876,0 10 227,1 8 876,0

Summa 15 204,7 12 756,4 14 156,2 12 756,4

2017 2016 2017 2016

Finansiell 
leasing

Bruttoinvestering 1 562,8 1 431,8 1 562,8 1 431,8

Bokfört värde 941,4 928,4 941,4 928,4

Ej intjänade fi-
nansiella intäkter 159,1 133,6 159,1 133,6

Variabla avgifter 
som ingår  
i periodens 
resultat

59,0 51,0 59,0 51,0

N
O

T
E

R
16

ÅRSREDOVISNING 2017MARGINALEN BANK

65



2017 2016 2017 2016

Ränte
bindningstid

Återstående 
bindningstid om 
högst 3 månader 15 681,7 13 303,6 14 633,1 13 303,6

Återstående 
bindningstid 
längre än tre 
månader men 
högst ett år 131,3 91,8 131,3 91,8

Återstående 
bindningstid  
längre än ett år 
men högst 5 år 333,0 289,4 333,1 289,4

Summa 16 146,0 13 684,8 15 097,5 13 684,8

Not 17 Obligationer och andra  
 räntebärande värdepapper

2017 2016

Koncern och moder-
bolag, mkr

Redovisat
värde

Nominellt
belopp

Redovisat
värde

Nominellt
belopp

Verkligt värde via 
resultaträkningen

Säkerställda  
obligationer¹ 395,2 384,0 1 425,6 1 350,0

Summa 395,2 384,0 1 425,6 1 350,0

Tillgängliga  
för försäljning

Säkerställda  
obligationer - - - -

Summa - - - -
1) Noterade värdepapper

2017 2016

Löptidsinformation

Återstående löptid om 
högst 3 månader - -

Återstående löptid 
längre än 3 månader 
men högst 1 år

395,2 520,4

Återstående löptid 
längre än 1 år men 
högst 5 år - 905,2

Summa 395,2 1 425,6

Not 18 Derivat
Alla värdeförändringar redovisats löpande över resultatet.

Koncern och moderbolag, mkr 2017 2016

Valutasäkringsinstrument Valuta Verkligt värde Nominellt värde Verkligt värde Nominellt värde

Valutaterminer EUR 12,6 889,8 12,4 615,1

Valutaterminer NOK 0,4 33,3 0,6 25,0

Valutaterminer USD 0,3 10,5 0,3 11,7

Optioner EUR - - 0,7 155,0

Optioner NOK - - 0,1 37,0

Summa 13,3 933,6 14,0 843,8

varav förfaller efter mer än 12 månader - - - -

De derivat som redovisas avser valutasäkring av banktillgodohavanden och fordringar i EUR, USD samt NOK.

Koncern och moderbolag, mkr 2017 2016

Räntesäkringsinstrument Valuta Verkligt värde Nominellt värde Verkligt värde Nominellt värde

Ränteterminer SEK 0,9 -1 400,0 0,4 -350,0

Ränteswappar SEK - - 3,1 -850,0

Summa 0,9 -1 400,0 3,5 -1 200,0

Summa derivat 14,2 -466,4 17,5 -356,2

varav förfaller efter mer än 12 månader - - - -

Not 16  Utlåning till allmänheten, 
fortsättning
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Not 19 Aktier och andelar
2017 2016

Redovisat
värde

Nominellt
belopp

Redovisat
värde

Nominellt
belopp

Jamiibora Scandinavia 
AB 1) 5,5 11,0 5,5 11,0

Summa 5,5 11,0 5,5 11,0

1) Jamiibora Scandinavia AB org nr 556707-6269 (onoterat) 9 200 
B-aktier à 1 200 kr. Innehavet handlas inte på en aktiv marknad vilket 
medför att ett verkligt värde på detta innehav inte kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Innehavet utsätts för löpande nedskrivningsprövningar. 
Något nedskrivningsbehov förelåg inte per balansdagen. Verkligt värde 
motsvarar därför redovisat värde. 

Not 20  Aktier och andelar i 
koncenföretag

Moderbolag 2017 2016

Onotera
de aktier 
och 
andelar i 
koncern
företag, 
mkr Org.nr Säte

Antal 
aktier

An-
del 

%

Redo-
visat 

värde

Redo-
visat 

värde

Sergel  
Finans 
AB 1) 559067-6416 Stockholm 50 000 100 546,5 -

Sergel  
Finans 
AS 2) 993245887 Sandefjord 10 000 000 100 14,0 -

Sergel  
Finans 
OY 3) 1571416-1 Helsingfors 2 500 100 112,5 -

Summa  672,9 -
 

1) Eget kapital uppgår till 38,9 mkr och resultatet till 38,8 mkr.
2) Eget kapital uppgår till 10,8 mkr och resultatet till 0,7 mkr.
3) Eget kapital uppgår till 38,2 mkr och resultatet till 37,9 mkr.

Utdelningar avser anteciperad utdelning från dottebolag. 

Not 21 Immateriella och materiella  
 anläggningstillgångar
Koncern och moderbolag, mkr 2017 2016

utvecklingsprojekt

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 21,4 7,4

Årets inköp 40,1 20,6

Omklassificering till övriga 
immateriella -33,7 -6,6

Utgående redovisat värde 27,8 21,4

2017 2016

Övriga immateriella  
(IT-system, Licenser etc.) 
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 92,5 85,9

Omklassificering från  
pågående utvecklingsprojekt 33,7 6,6

Årets inköp - -

Summa 126,2 92,5

Ack. avskrivningar

Ingående ack avskrivningar -68,7 -57,0

Årets avskrivningar -8,7 -11,7

Summa -77,5 -68,7

utgående redovisat värde 48,7 23,8

utgående redovisat värde 
immateriella tillgångar 76,7 45,2

2017 2016

Materiella anläggnings-
tillgångar

Inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 45,1 46,1

Årets inköp 19,3 6,9

Försäljningar och utrange-
ringar -15,1 -7,9

Summa 49,3 45,1

Ack. avskrivningar

Ingående ack avskrivningar -27,1 -27,3

Årets avskrivningar -7,6 -6,7

Försäljningar och utrange-
ringar 10,9 6,9

Summa -23,8 -27,1

utgående redovisat värde 
materiella tillgångar 25,5 18,0

Not 22 Övriga tillgångar
KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 49,6 44,5 49,6 44,5

Fordran på  
koncernföretag 0,0 0,0 52,1 0,0

Skattekonto 5,6 0,1 5,6 0,1

Skattefordran 0,0 6,3 0,0 6,3

Övriga fordringar 15,4 16,3 15,5 16,3

Summa övriga 
tillgångar 70,6 67,2 122,8 67,2

varav förfaller    
efter mer än 12 
månader    

Reserv osäkra 
kundfordringar 
ingår i ovan -24,5 -14,7 -24,5 -14,7
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Not 23 Förutbetalda kostnader och  
 upplupna intäkter

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Upplupna  
ränteintäkter 42,9 54,7 42,9 54,7

Upplupna ar-
voden och utlägg 3,4 3,6 3,4 3,6

Inkassoarvode 3,6 3,5 3,6 3,5

Avifordringar 13,7 10,5 13,7 10,5

Övriga upplupna 
intäkter 74,6 21,8 18,4 21,8

Förutbetalda 
kostnader 15,5 11,4 15,5 11,4

Summa 153,6 105,5 97,5 105,5

Varav förfaller 
efter mer än 12 
månader - - - -

Not 24 Inlåning från allmänheten

Koncern och moderbolag, mkr 2017 2016

Inlåning i svenska kronor

Finansiella företag 918,3 134,8

Icke finansiella företag 1 655,5 1 648,0

Företaghushåll 2 556,4 2 750,8

Övriga hushåll 11 726,5 11 997,4

Offentlig förvaltning 336,3 66,0

Summa 17 193,0 16 597,0

Not 25 Övriga skulder
KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Skuld till 
koncern företag 50,1 22,1 49,4 22,1

Klientmedel 9,4 5,5 9,4 5,5

Leverantörs-
skulder 45,3 23,4 34,3 23,4

Innehållen skatt 
från kunder 18,2 19,7 18,2 19,7

Skatteskuld -20,7 16,8 -41,3 16,8

Övriga skulder 46,6 14,5 25,6 14,5

Summa 149,0 102,0 95,8 102,0

Not 26 Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter

KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Förutbetalda 
intäkter 29,1 26,9 29,1 26,9

Upplupna räntor 140,0 102,7 140,0 102,7

Upplupna per-
sonalkostnader 19,7 30,4 19,5 30,4

Övriga upplupna 
kostnader 29,5 16,2 21,9 16,2

Summa 218,4 176,2 210,6 176,2

Varav förfaller 
efter mer än 12 
månader - - - -

Not 27 Avsättningar
KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Uppskjutna 
skatt eskulder 
 vilka förfaller 
 efter mer än 12 
månader 236,0 5,0 15,9 5,0

Ingående balans 5,0 23,3 5,0 23,3

Uppskjuten 
skatt i resultat-
räkningen 17,3 12,4 10,8 12,4

Regleringar tid-
igare perioder - -30,7 - -30,7

Ökning genom 
rörelseförvärv 209,3 - - -

Skatt som är 
hänförbar till 
komponenter i 
övrigt total-
resultat - 0,1 - 0,1

Övriga 
 pro visioner 4,4 - 0,1 -

utgående balans 236,0 5,0 15,9 5,0
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Not 28 Efterställda skulder
Koncern och  
moderbolag 2017

Räntesats
Förfallo- 

dag
Redovisat 

värde
Nominellt 

värde

Övrigt Primärkapital

Eviga förlagslån, 
externt1) 9,50% Evigt 296,3 300,0

Supplementärkapital

Tidsbundet förlags-
lån, externt1) 7,50% 24-10-09 297,4 300,0

Summa 593,7 600,0

Koncern och  
moderbolag 2016

Räntesats
Förfallo- 

dag
Redovisat 

värde
Nominellt 

värde

Övrigt Primärkapital

Eviga förlagslån, 
externt1) 9,50% Evigt 294,9 300,0

Supplementärkapital

Eviga förlagslån,  
koncerninternt

3,95% Evigt 50,0 50,0

Tidsbundet förlags-
lån, externt1) 7,50% 24-10-09 296,0 300,0

Summa 640,9 650,0

1)  För ytterligare information avseende villkor se Marginalen Banks 
webbsida www.marginalen.se

Not 29 Eget kapital
Antal aktier uppgår till 525 000 med ett kvotvärde av 100 SEK. Upplys-
ning om förändring i eget kapital redovisas i Rapport över förändringar i 
eget kapital.

Not 30 För egna skulder ställda  
 säkerheter
Koncern och moderbolag, mkr 2017 2016

Panter och därmed jämförliga  
säkerheter för egna skulder och  
redovisade förpliktelser:

Företagsinteckningar 35,0 35,0

Övriga ställda panter och jämförliga 
säkerheter

151,1 87,7

Summa 186,1 122,7

Not 31 Åtaganden
Koncern och moderbolag, mkr 2017 2016

Beviljade ej utbetalda lån 205,6 251,5

Outnyttjad del av beviljad kontokredit 818,8 769,6

Summa 1 024,4 1 021,1

Not 32 Kapitaltäckning

Hantering av kapitalrisk
Marginalen Banks mål avseende kapitalstrukturen är att upprätthålla 
finansiell stabilitet för att trygga Marginalen Banks förmåga att fortsätta 
utveckla sin verksamhet och att ha en tillräcklig buffert för att kunna 
hantera oförutsedda händelser.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan Marginalen Bank 
förändra upplåningsstrukturen eller förändra kapitalbasen genom att; 
utfärda nya aktier, erhålla aktieägartillskott, ställa ut förlagslån, förändra 
den utdelning som betalas till aktieägare eller återbetala kapital till 
aktieägare.

Marginalen Bank bedömer kapitalet på basis av kapitaltäcknings-
relationerna.

Kapitaltäckningsanalys 
Bakgrund
Information om Marginalen Banks kapitaltäckning i årsredovisningen 
avser sådan information som ska lämnas enligt 6 kap 3-4 §§ i Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag och som avser information 
som framgår av artiklarna 92.3 d och f, 436 b och 438 i förordningen 
(EU) nr 575/2013 och av 8 kap. 7 § i Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar 
samt kolumn a bilaga 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 
nr 1423/2013. Övriga upplysningar som krävs enligt FFFS 2014:12 och 
förordningen (EU) nr 575/2013 lämnas på Marginalen Banks webbsida, 
www.marginalen.se

Information om kapitalbas och kapitalkrav
För fastställande av Marginalen Banks lagstadgade kapitalkrav gäller 
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag, kapitaltäckningsförordningen (EU) nr 575/2013, lagen om kapital-
buffertar (2014:966) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 

Syftet med reglerna är att säkerställa att Marginalen Bank hanterar 
sina risker och skyddar kunderna. Reglerna säger att Marginalen Banks 
kapitalbas ska täcka kapitalbehovet som omfattar minimikapitalkravet 
(kapitalkravet för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk) och buffert-
kraven.

Marginalen Bank och dess konsoliderade situation har uppmärk-
sammat att EBA har gjort ett förtydligande gällande i vilken utsträckning 
man på konsoliderad nivå får räkna med primärkapital- och supple-
mentärkapitalinstrument emitterade av en bank som är dotterföretag 
i en konsoliderad situation i det fall moderbolaget i den konsoliderade 
situationen är ett holdingföretag. Marginalens bedömning är att primär-
kapital- och supplementärkapitalinstrument emitterat av Marginalen 
Bank tillfullo får räknas in i kapitalbasen i konsoliderad situation. Om 
primärkapital- och supplementärkapitalinstrument ej tillfullo får räknas 
in, givet en alternativtolkning av CRR, är Marginalens bedömning att den 
konsoliderade situationen uppfyller gällande kapitalkrav.
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Not 32 Kapitaltäckning, fortsättning

Summering av kapitalsituationen för Marginalen Bank och den konsoliderade situationen för ESCO Marginalen AB

MARGINALEN BANK KONSOLIDERAD SITuATION

Kapitalbas 2017 2016 2017 2016

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder: Aktiekapital 52,5 52,5 0,2 0,2

Ej utdelade vinstmedel 1 376,7 1 167,8 1 672,4 1 594,6

Minoritetsintressen 0,0 0,0 -2,0 0,0

Delårsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar 
som har verifierats av personer som har en oberoende ställning 186,9 109,0 366,0 113,8

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 1 616,1 1 329,3 2 036,6 1 708,6

Avgår ytterligare värdejustering -25,7 -24,9 -25,8 -24,9

Avgår immateriella tillgångar -76,6 -45,2 -124,6 -90,0

Avgår uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 -38,1 -45,3

Avgår innehav i enheter i den finansiella sektor i vilka institutet har en 
väsentlig investering 0,0 0,0 -8,0 0,0

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -102,3 -70,1 -196,4 -160,3

Kärnprimärkapital 1 513,8 1 259,2 1 840,2 1 548,4

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder: Evigt förlagslån 296,3 294,9 296,3 294,9

   varav klassificerade som skulder enligt tillämpliga redovisningsstandarder 296,3 294,9 296,3 294,9

Primärkapitaltillskott 296,3 294,9 296,3 294,9

Primärkapital 1 810,1 1 554,1 2 136,4 1 843,3

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder: Tidsbundet förlagslån 297,4 346,0 297,4 296,0

Supplementärkapital 297,4 346,0 297,4 296,0

Summa kapitalbas 2 107,5 1 900,1 2 433,9 2 139,3

MARGINALEN BANK KONSOLIDERAD SITuATION

Riskvägt exponeringsbelopp 2017 2016 2017 2016

Kreditrisk enligt schablonmetoden

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 0,0 0,0 0,0 0,0

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och 
 myndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Exponeringar mot institut 51,9 70,0 86,1 127,1

Exponeringar mot företag 805,9 426,3 481,9 332,2

Exponeringar mot hushåll 7 717,0 7 868,8 8 360,6 8 686,9

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 353,4 413,8 353,4 414,4

Fallerande exponeringar 1 214,7 1 080,0 4 366,9 1 491,7

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 39,7 143,8 39,7 143,4

Aktieexponeringar 132,0 5,0 54,5 57,9

Övriga poster 74,4 68,8 221,1 120,2

Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk 10 388,9 10 076,3 13 964,2 11 373,8

Riskvägt exponeringsbelopp för CVA-risk 0,0 0,0 0,1 0,9

Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisk (valutakursrisk) 0,0 0,0 57,5 0,0

Riskvägt exponeringsbelopp för operativ risk (Basmetoden) 1 375,1 1 302,5 1 958,8 1 689,9

Summa riskvägt exponeringsbelopp 11 764,0 11 378,8 15 980,6 13 064,6
 

Marginalen Banks primärkapitaltillskott uppfyller de villkor och bestämmelser som följer av kapitaltäckningsförordningen (EU) nr 575/2013. Det finns 
inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapital basen eller återbetalning av skulder mellan 
moderföretag och dess dotterföretag.
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Not 32 Kapitaltäckning, fortsättning

MARGINALEN BANK KONSOLIDERAD SITuATION

Kapitalkrav 2017 2016 2017 2016

Kreditrisk enligt schablonmetoden

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 0,0 0,0 0,0 0,0

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och 
 myndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Exponeringar mot institut 4,1 5,6 6,9 10,2

Exponeringar mot företag 64,5 34,1 38,6 26,6

Exponeringar mot hushåll 617,4 629,5 668,8 695,0

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 28,3 33,1 28,3 33,1

Fallerande exponeringar 97,2 86,4 349,4 119,3

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 3,2 11,5 3,2 11,5

Aktieexponeringar 10,6 0,4 4,4 4,6

Övriga poster 6,0 5,5 17,7 9,6

Summa kapitalkrav för kreditrisk 831,1 806,1 1 117,1 909,9

Kapitalkrav för CVA-risk 0,0 0,0 0,0 0,1

Kapitalkrav för marknadsrisk (valutakursrisk) 0,0 0,0 4,6 0,0

Kapitalkrav för operativ risk (Basmetoden) 110,0 104,2 156,7 135,2

Summa kapitalkrav - Pelare 1 941,1 910,3 1 278,5 1 045,2

Pelare 2

Koncentrationsrisk 128,4 151,6 188,0 168,2

Ränterisk i bankboken 11,4 39,7 10,0 47,1

Summa kapitalkrav - Pelare 2 139,8 191,3 198,0 215,3

Kapitalbuffertar

Kapitalkonserveringsbuffert 294,1 284,8 399,5 326,6

Kontracyklisk buffert 233,6 169,7 284,3 178,9

Summa kapitalkrav - Kapitalbuffertar 527,7 454,5 683,8 505,5

Totalt kapitalkrav 1 608,7 1 556,1 2 160,3 1 766,0

Kapitalrelationer och buffertar

Kärnprimärkapitalrelation 12,9% 11,1% 11,5% 11,9%

Primärkapitalrelation 15,4% 13,7% 13,4% 14,1%

Total kapitalrelation 17,9% 16,7% 15,2% 16,4%

Institutspecifika buffertkrav 9,0% 8,5% 8,8% 8,4%

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

  varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 2,0% 1,5% 1,8% 1,4%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 8,4% 6,6% 7,0% 7,4%
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Not 33 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder

Koncern

Finansiella tillgångar
Värderingskategorier
2017-12-31
mkr

Redovisat värde

Verkligt 
värde via RR 

Innehas för 
handel

Verkligt  
värde via RR 

Verkligt 
värde-option

Låne-
fordringar
och kund-
fordringar 

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Summa 
redovisat 

värde

Summa 
Verkligt 

värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - - 575,3 - 575,3 575,3

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 2 393,2 - - - 2 393,2 2 393,2

Utlåning till kreditinstitut - - 265,1 - 265,1 265,1

Utlåning till allmänheten - 105,4 16 040,6 - 16 146,0 16 302,6

Obligationer och räntebärande värdepapper 395,1 - - - 395,1 395,1

Aktier och andelar - - - 5,5 5,5 5,5

Derivat 13,3 - - - 13,3 13,3

Kundfordringar - - 49,6 - 49,6 49,6

Övriga fordringar - - 277,7 - 277,7 277,7

Summa 2 801,6 105,4 17 208,3 5,5 20 120,8 20 277,4

 

Koncern

Finansiella skulder
Värderingskategorier
2017-12-31
mkr

Redovisat värde

Verkligt  
värde via RR 

Innehas för 
handel

Verkligt  
värde via RR 

Verkligt 
värde-option

Övriga skulder 
värderade 

till upplupet 
anskaffnings-

värde

Summa 
redovisat  

värde

Summa 
verkligt

 värde

Inlåning från allmänheten - - 17 193,0 17 193,0 17 193,0

Efterställda skulder - - 593,7 593,7 642,4

Leverantörsskulder - - - - -

Derivat - - 34,0 34,0 34,0

Övriga skulder - - 569,4 569,4 569,4

Summa - - 18 390,1 18 390,1 18 438,8

Moderbolag

Finansiella tillgångar
Värderingskategorier
2017-12-31
mkr

Redovisat värde

Verkligt 
värde via RR 

Innehas för 
handel

Verkligt  
värde via RR 

Verkligt   
värde-option

Låne-
fordringar
och kund-
fordringar 

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Summa 
redovisat 

värde

Summa 
Verkligt 

värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - - 575,3 - 575,3 575,3

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 2 393,2 - - - 2 393,2 2 393,2

Utlåning till kreditinstitut - - 249,1 - 249,1 249,1

Utlåning till allmänheten - 105,4 14 992,1 - 15 097,5 15 254,1

Obligationer och räntebärande värdepapper 395,1 - - - 395,1 395,1

Aktier och andelar - - - 5,5 5,5 5,5

Aktier och andelar i koncernföretag 672,9 672,9 672,9

Derivat 13,3 - - - 13,3 13,3

Kundfordringar - - 49,6 - 49,6 49,6

Övriga fordringar - - 273,5 - 273,5 273,5

Summa tillgångar 2 801,6 105,4 16 812,5 5,5 19 725,0 19 881,6
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Moderbolag

Finansiella skulder
Värderingskategorier
2017-12-31
mkr

Redovisat värde

Verkligt  
värde via RR

 
Innehas för handel

Verkligt 
värde via RR 

Verkligt  
värde-option

Övriga skulder 
värderade  

till upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat 

värde
Summa 

Verkligt värde

Inlåning från allmänheten - - 17 193,0 17 193,0 17 193,0

Efterställda skulder - - 593,7 593,7 642,4

Derivat 0,0 - 0,0 0,0 0,0

Leverantörsskulder - - 34,0 34,0 34,0

Övriga skulder - - 288,2 288,2 288,2

Summa skulder 0,0 - 18 108,9 18 108,9 18 157,6

Koncern och moderbolag

Finansiella tillgångar
Värderingskategorier
2016-12-31
mkr

Redovisat värde

Verkligt 
värde via RR 

Innehas för 
handel

Verkligt 
värde via RR 

Verkligt  
värde-option

Låne-
fordringar
och kund-
fordringar 

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Summa 
redovisat 

värde

Summa 
Verkligt 

värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - - 754,8  -  754,8  754,8 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 2 387,0  -  -  -  2 387,0  2 387,0 

Utlåning till kreditinstitut -  -  339,3  -  339,3  339,3 

Utlåning till allmänheten -  118,2  13 566,6  -  13 684,8 14 233,7 

Obligationer och räntebärande värdepapper 1 425,6  -  -  -  1 425,6  1 425,6 

Aktier och andelar -  -  -  5,5  5,5  5,5 

Aktier och andelar i koncernföretag - - - - - -

Derivat 17,5  -  -  -  17,5  17,5 

Kundfordringar -  -  44,5  -  44,5  44,5 

Övriga fordringar -  -  22,7  -  22,7  22,7 

Summa tillgångar 3 830,1  118,2  14 727,9  5,5  18 681,70 19 230,6 

Koncern och moderbolag

Finansiella skulder
Värderingskategorier
2016-12-31
mkr

Redovisat värde

Verkligt 
värde via RR

 
Innehas för handel

Verkligt 
värde via RR 

Verkligt 
värde-option

Övriga skulder 
värderade  

till upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat 

värde
Summa 

Verkligt värde

Inlåning från allmänheten - - 16 597,0  16 597,0  16 597,0 

Efterställda skulder - - 640,9  640,9  640,9 

Derivat - - 23,4  23,4  23,4 

Leverantörsskulder - - 0,0  0,0  0,0 

Övriga skulder - - 78,6  78,6  78,6 

Summa skulder - - 17 339,9  17 339,9  17 339,9 

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på finansiella instrument som redovisas i tabel-
len ovan. Såväl ut- som upplåning sker, till övervägande del, till rörlig ränta varmed bokfört värde kan likställas med verkligt värde. För resterande del av 
utlåningen som sker till fast ränta, har verkligt värde beräknats genom att diskontera förväntade framtida kassaflöden, där diskonteringsräntan satts till 
den aktuella referensräntan bestämd av centralbankerna.
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Not 34 Verkligt värde
Marginalen Bank-koncernen värderar vissa finansiella instrument till verk-
ligt värde. Därmed krävs upplysningar om värderingen till verkligt värde 
per nivå enligt värderingshierarki i IFRS 13.

Nivå 1 – Noterade priser (ej justerade) på aktiv marknad för identiska 
tillgångar eller skulder.

Nivå 2 – Modellvärdering med observerbar inputdata.
Nivå 3 – Modellvärdering där input inte baseras på observerbar 

 marknadsdata. 

Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på onoterade finan-
siella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker såsom 
diskonterade kassaflöden. Härvid används i möjligaste mån allmänt 
tillgänglig information och i så liten mån som möjligt företagsspecifik 
information. 

De instrument som regelmässigt omvärderas till verkligt värde är de 
förvärvade portföljerna med förfallna fordringar. De värderas utifrån diskon-
terade kassaflöden och hänförs alltså till nivå 3 enligt värderingshierarkin i 
IFRS 13. En värdering utifrån diskonterade kassaflöden baseras på prognos-
tiserade kassaflöden hänförliga till den specifika tillgången, vilka nuvärdes-
beräknas med en diskonteringsränta (avkastningskrav) som beaktar såväl 
tidsvärdet av pengar samt den risk de prognostiserade kassaflödena är 
associerade med. För en bedömning av en tillgångs verkliga värde utifrån 
diskonterade kassaflöden krävs en bedömning av: 

a) Marknadsmässigt avkastningskrav (diskonteringsränta)
b) Prognostiserade kassaflöden

A) Avkastningskrav 
För att uppskatta marknadens avkastningskrav uppskattas den för 
tillgången genomsnittligt viktade kapitalkostnaden WACC (Weighted 
Average Cost of Capital), utifrån en marknadsmässig fördelning av 
kapitalkostnaden för lånat kapital respektive eget kapital. Kapitalkost-
naden för eget kapital beräknas i enlighet med CAPM (Capital Asset 
Pricing Model). Utgångspunkten är att avkastningskravet skall spegla det 
avkastningskrav som en marknadsaktör hade använt vid värderingen av 
tillgångarna. Marknads data som ingår i avkastningskravet har hämtats 
från offentligt tillgänglig information. Den riskfria räntan estimeras utifrån 
marknadsräntor för svenska statsobligationer med en löptid på 10 år. 
Marknadsriskpremien uppskattas utifrån årliga undersökningar på den 
svenska finansmarknaden. Betavärde bedöms utefter en uppskattning 
av tillgångens marknadsrisk, baserat på data från Bloomberg avseende 
relevanta jämförelsebolag på svenska marknaden. Kostnaden för lång-
fristig finansiering uppskattas utefter allmänt tillgänglig information om 
räntenivåer för företagsobligationer och värdepapperiserade krediter. 

B) Prognostiserade kassaflöden 
Marginalen Bank-koncernen gör prognoser och antaganden om framtida 
kassaflöden från portföljerna. Dessa kassaflöden består av betalningar av 
kapitalbelopp på fordringar, ränte betalningar, avgifter samt kostnader för 
hantering och administration. Prognosen för betalningar av kapitalbelopp 
på fordringar är baserad på uppskattade flöden och inte på kontraktera-
de flöden. 

Kassaflödet för de förvärvade portföljerna med förfallna fordringar 
prognostiseras upp till 30 år. Ledningens prognos beaktar historiska kassa-
flöden, typ av fodringar, ålder på gäldenär, nominella belopp på fodringar 
samt erfaren het från andra portföljer av fordringar. Utifrån dessa parametrar 
byggs en kurva på förväntat kassaflöde från indrivning. Uppföljning och 
prognoser sker på portfölj basis. Vid varje kvartal görs en intern utvärdering 
av förväntat kassaflöde under nästkommande perioder, vilket kan av vika 
såväl uppåt som nedåt i förhållande till historiska utfall. Endast förändringar 
som bedöms vara bestående, beaktas vid bedömningen av det framtida 
kassaflödet. Vid varje utvärderingstillfälle tas även hänsyn till makrofaktorer 
såsom BNP-tillväxt, konjunkturläge och ränteläge. 
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Koncern 2017-12-31, mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 2 393,2 - - 2 393,2

Förvärvade fordringar  -  - 105,4 105,4

Obligationer och räntebärande värdepapper 395,1 - - 395,1

Aktier och andelar  -  - 5,5 5,5

Derivat - 13,3 - 13,3

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde via resultaträkningen:

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - - 575,3 575,3

Utlåning till kreditinstitut 265,1 - - 265,1

Utlåning till allmänheten  -  - 16 197,2 16 197,2

Övriga tillgångar  -  - 327,3 327,3

Summa tillgångar 3 053,4 13,3 17 210,7 20 277,4

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Derivat - - - -

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde via resultaträkningen:

Inlåning från allmänheten - - 17 193,0 17 193,0

Efterställda skulder - 642,4 - 642,4

Övriga skulder - - 603,4 603,4

Summa skulder - 642,4 17 796,4 18 438,8

Moderbolag, 2017-12-31, mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 2 393,2 - - 2 393,2

Förvärvade fordringar  -  - 105,4 105,4

Obligationer och räntebärande värdepapper 395,1 - - 395,1

Aktier och andelar  -  - 5,5 5,5

Derivat - 13,3 - 13,3

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde via resultaträkningen:

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - - 575,3 575,3

Utlåning till kreditinstitut 249,1 - - 249,1

Utlåning till allmänheten  -  - 15 148,7 15 148,7

Aktier och andelar i koncernbolag 672,9 672,9

Övriga tillgångar  -  - 323,1 323,1

Summa tillgångar 3 037,4 13,3 16 830,9 19 881,6

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Derivat -  -   -  -

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde via resultaträkningen:

Inlåning från allmänheten - - 17 193,0 17 193,0

Efterställda skulder - 642,4 - 642,4

Övriga skulder - - 322,2 322,2

Summa skulder - 642,4 17 515,2 18 157,6

Not 34 Verkligt värde, fortsättning
Följande tabell visar Marginalen Bank-koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2017 samt de där verkligt värde 
lämnas i  upplysningssyfte.
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Not 34 Verkligt värde, fortsättning
Koncernen och moderbolag 2016-12-31, mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 2 387,0 - - 2 387,0

Förvärvade fordringar - - 118,2 118,2

Obligationer och räntebärande värdepapper 1 425,6 - - 1 425,6

Aktier och andelar - - 5,5 5,5

Derivat - 17,5 - 17,5

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde via resultaträkningen:

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - - 754,8 754,8

Utlåning till kreditinstitut 339,3 - - 339,3

Utlåning till allmänheten - - 13 566,6 13 566,6

Övriga tillgångar - - 67,2 67,2

Summa tillgångar 4 151,9 17,5 14 512,3 18 681,7

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Derivat - - - -

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde via resultaträkningen:

Inlåning från allmänheten 16 597,0 16 597,0

Efterställda skulder 640,9 640,9

Övriga skulder 102,0 102,0

Summa skulder 640,9 16 699,0 17 339,9

Finansiella instrument värderade till verkligt värde baserat på Nivå 3

2017 2016

Ingående balans 123,7 131,9

Värdeförändring förvärvade 
 fordringar -12,8 -8,2

utgående balans 110,9 123,7

Inga omklassificeringar mellan nivåerna har gjorts.

Not 35 Valutafördelning på balansdagen i SEK
Koncern, mkr 2017 2016

EuR NOK uSD DKK EuR NOK uSD DKK

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 14,8 4,6 10,4 1,5 38,3 6,1 11,4 0,8

Utlåning till allmänheten 907,4 -18,0  -     3,3 576,4 18,4 - 1,9

Övriga tillgångar 0,0 1,0  -     0,1 0,0 0,7 - 0,0

Summa 922,2 -12,4 10,4 4,9 614,7 25,2 11,4 2,7

Skulder

Övriga skulder 62,3 23,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 0,0

Summa 62,3 23,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 0,0

Positioner i derivat (not 18) 877,2 32,9 10,2  -     615,1 25,0 11,7 -

Nettoposition i valuta -17,3 -68,3 0,2 4,8 -0,4 -2,4 -0,3 2,7

För nettoresultat av finansiella transaktioner se not 7 Netto resultat av finansiella transaktioner.
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Not 35 Valutafördelning på balansdagen i SEK, fortsättning
Moderbolag, mkr 2017 2016

EuR NOK uSD DKK EuR NOK uSD DKK

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 14,8 4,6 10,4 1,5 38,3 6,1 11,4 0,8

Utlåning till allmänheten 871,7 30,0  -     3,3 576,4 18,4 - 1,9

Övriga tillgångar 0,0 1,0  -     0,1 0,0 0,7 - 0,0

Summa 886,5 35,6 10,4 4,9 614,7 25,2 11,4 2,7

Skulder

Övriga skulder 2,0 2,4 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 0,0

Summa 2,0 2,4 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 0,0

Positioner i derivat (not 18) 877,2 32,9 10,2  -     615,1 25,0 11,7 -

Nettoposition i valuta 7,3 0,3 0,2 4,8 -0,4 -2,4 -0,3 2,7

Not 36 Transaktioner med närstående
KONCERN MODERBOLAG

mkr 2017 2016 2017 2016

Koncernfordringar

Marginalen AB 1 470,7 1 152,7 1 470,7 1 152,7

Dotterföretag - - 1 037,5 -

Övriga närstående företag 141,0 144,0 141,0 144,0

Summa 1 611,7 1 296,7 2 649,3 1 296,7

Koncernskulder

Marginalen AB 47,2 69,6 47,2 69,6

Övriga koncernbolag 2,3 2,5 2,3 2,5

Övriga närstående företag - - - -

Summa 49,4 72,1 49,4 72,1

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter

Marginalen AB 47,1 39,5 47,1 39,5

Dotterföretag - - 12,8 -

Övriga närstående företag 8,1 7,7 13,0 7,7

Summa 47,1 39,5 59,9 39,5

Räntekostnader

Marginalen AB -1,0 -2,0 -1,0 -2,0

Summa -1,0 -2,0 -1,0 -2,0

Övriga kostnader

Marginalen AB -1,5 -4,4 -1,5 -4,4

Marginalen Financial Services AB -4,2 -3 -4,2 -3

Caplease AB -1,4 -1,9 -1,4 -1,9

ESCO Marginalen AB -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Grönlandet AB -21,5 -21,6 -21,5 -21,6

Övriga koncernbolag -0,2 -0,5 -0,2 -0,5

Summa -31,7 -34,3 -31,7 -34,3

Övriga intäkter

Marginalen AB 2,4 2,4 2,4 2,4

Övriga koncernbolag 0,7 2,4 0,7 2,4

Summa 3,1 4,8 3,1 4,8
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Not 39 Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står enligt balan-
sräkningen för Marginalen Bank, efter avdrag för 
lämnat koncernbidrag, vinstmedel enligt följande: kr

Balanserade vinstmedel 1 365 829 121

Årets resultat 186 884 587

Summa att disponera 1 552 713 708

Till ny räkning överförs 1 552 713 708

Not 40 Händelser efter balansdagen

Den 12 februari meddelade styrelsen att VD:n för Marginalen Bank, Per 
Andersson, entledigats från sin position. Ewa Glennow utsågs till ny VD 
med omedelbar verkan. 

Not 37 Koncernbidrag
Koncern och moderbolag, mkr 2017 2016

Lämnat koncernbidrag 

Marginalen AB 69,2 69,3

Summa 69,2 69,3

  

Not 38 Rörelseförvärv
Den 30 juni 2017 förvärvade Marginalen Bank samtliga aktier i Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy (Finland) samt Sergel Finans AS (Norge) av Telia 
Company. Köpeskillingen uppgick till 664,9 mkr. De nya dotterbolagen förvärvar, äger och utvecklar kreditportföljer i respektive land. Förvärvet var 
och är en betydelsefull affär för bankkoncernens framtida utveckling då förvärvet diversifierar intäktsströmmarna till banken, samtidigt som riskerna i 
verksamheten ytterligare sprids. Koncernen redovisade i samband med förvärvet transaktionskostnader om 8 mkr i resultaträkningen. I moderbolaget in-
kluderades denna kostnad i anskaffningsvärdet för aktierna i dotterföretagen se vidare not 2 Redovisningsprinciper angående skillnader mellan koncern 
och moderbolag avseende redovisning av rörelseförvärv. I samband med förvärvet uppstod en negativ goodwill om 101 mkr. Dessa har intäktsförts i sin 
helhet i koncernen i enlighet med IFRS 3. Intäkten återfinns under posten övriga rörelseintäkter.

De förvärvade dotterföretag har bidragit med intäkter på 145 mkr och ett nettoresultat på 114 mkr till koncernen. Dessa belopp har beräknats genom 
användning av dotterföretagens resultat med justering för skillnader i redovisningsprinciper mellan koncernen och dotterföretagen tillsammans med 
hänförliga skatteeffekter.

Justeringar av tillgångar till verkligt värde utgörs framförallt av omvärderingar av de förvärvade kreditportföljer som ägs av de förvärvade bolagen. 
Portföljerna har vid förvärvet värderats till diskonterade förväntade kassaflöden för de närmsta 30 åren, vilket resulterat i övervärden om totalt 964 Mkr 
före skatteeffekter. Se vidare not 34 för beskrivning av hur banken beräknar verkligt värde.

De tillgångar och skulder som slutligt redovisas till följd av förvärvet är följande:

mkr
Redovisat värde före 

förvärvet
Justeringar till 
verkligt värde Verkligt värde

Immateriella tillgångar 0,1 0,1

Finansiella tillgångar 865,9 964,0 1 829,0

Omsättningstillgångar 23,5 23,5

Kassa och bank 2,0 2,0

Skulder -880,6 -209,3 -1 089,9

Nettotillgångar 10,9 754,7 765,6

Köpeskilling 664,9

Negativ goodwill 100,7

Summa 765,6

Nettokassaflöde 662,9
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Definitioner

Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är 
finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning 
eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS) eller 
i det fjärde kapitalkravsdirektivet (CRD IV) eller i EU:s kapitalkravsförordning 
nr 575/2013 (CRR). Marginalen Bank använder alternativa nyckeltal när det är 
relevant för att följa upp och beskriva bankens finansiella situation och öka 
jämförbarheten mellan perioderna. Dessa behöver inte vara jämförbara med 
liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Avkastning på eget kapital
Justerat resultat dividerat med genomsnittligt justerat 
eget kapital

Avkastning på tillgångar
Rörelseresultat dividerat med genomsnittlig balansom-
slutning

Justerat eget kapital
Eget kapital plus 78% av obeskattade reserver (För år 
t o m 2012 73,7%)

Justerat resultat
Resultat före bokslutsdispositioner med avdrag för 22% 
schablonskatt (År t o m 2012 26,3%)

K/I -tal 2)

Totala rörelsekostnader dividerat med totala rörelse-
intäkter

Kapitalbas
Summan av primär- och supplementärkapital minus 
avdrag enligt kapitaltäckningsförordningen (EU) nr 
575/2013 artikel 36

Kreditförlustnivå 2)

Kreditförluster netto dividerat med genomsnittlig  
utlåning till allmänheten

Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital dividerat med det totala riskvägda 
exponeringsbeloppet

Likviditetstäckningsgrad LCR 1) 2)

Likviditetsreservens storlek i relation till ett förväntat 
stressat nettokassaflöde under en 30-dagarsperiod

Primärkapitalrelation
Primärkapital dividerat med det totala riskvägda 
exponerings beloppet

Riskexponeringsbelopp
Med riskvägda exponeringar avses åsatt värde på en 
exponering, i och utanför balansräkningen

Räntenetto
Ränteintäkter och leasingintäkter minus räntekostnader 
och leasingavskrivningar

Räntetäckningsgrad 2)

Rörelseresultat ökat med räntekostnader dividerat med 
räntekostnader

Soliditet 2)

Justerat eget kapital vid årets utgång dividerat med 
totala tillgångar vid årets utgång

Total kapitalrelation
Kapitalbasen dividerat med det totala riskvägda 
exponerings beloppet

Totalresultat efter skatt
Totalresultat inklusive komponenter som har eller kan 
komma att omklassificeras till resultaträkningen

utlåning/inlåning 2)

Utlåning till allmänheten dividerat med inlåning från 
allmänheten

Vinstmarginal 2)

Resultat före bokslutsdispositioner dividerat med rörelse-
intäkter

1) Enligt nytt regelverk fr.o. m. 2014.
2) Alternativa nyckeltal.
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Styrelsens och  
verkställande direktörens underskrift

STOCKHOLM DEN 23 MARS 2018

Mona Alfredsson
Auktoriserad revisor

Min revisionsberättelse har avgivits den 5 april 2018

Peter Lönnquist
Vice ordförande

Anna-Greta Sjöberg
Styrelseledamot

Mari Broman
Styrelseordförande

Håkan Österberg
Styrelseledamot

Gunilla Herlitz
Styrelseledamot

Ewa Glennow
Verkställande direktör & styrelseledamot

Peter Sillén
Styrelseledamot

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS/IAS) som avses i Europeiskaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. De ger en rättvisande bild av koncernens och bolagets ställning och resul-
tat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och bolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernen och bolagets verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM åRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN-
REDOVISNINGEN

uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) för år 2017 med undantag 
för bolagsstyrningsrapporten på sidan 26. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 30–80 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finan-
siella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i kreditin-
stitut och värdepappersbolag. Mina uttalanden omfattar inte bolags-
styrningsrapporten på sidan 26. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Mina uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport 
som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med 
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 

förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Detta innefattar att, baserat på min bästa kunskap och övertygelse, inga 
förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel 
5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, 
dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2016 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 29 mars 2017 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt 
min professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. 
Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt 
ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet, men jag gör inga separata uttalanden om dessa områden. Be-
skrivningen nedan av hur revisionen genomfördes inom dessa områden 
ska läsas i detta sammanhang.

Jag har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns 
ansvar i min rapport om årsredovisningen också inom dessa områden. 
Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats för att beakta 
min bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Utfallet av min granskning och de granskningsåtgärder 
som genomförts för att behandla de områden som framgår nedan utgör 
grunden för min revisionsberättelse. 

FÖRVÄRV AV SERGEL

Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen

Under året slutförde banken förvärvet av tre bolag till en köpeskilling 
om 665 mkr av Telia Company AB. Bolagen har tillsammans förfallna 
kreditportföljer som värderades till 1 829 mkr i koncernen. Förvärvet är 
en del av Marginalens förvärv av Sergelbolag. Redovisningen av förvär-
vet innebär bedömningar och uppskattningar av värdet på förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder. 

Redovisningsprinciper för förvärv av rörelse framgår av Not 2. Bola-
gets upplysningar om förvärvet framgår i not 38. Viktiga uppskattningar 
och bedömningar beskrivs i not 2.

Med anledning av förvärvets storlek och givet komplexiteten i bedöm-
ningar kopplade till upprättande av förvärvsanalys anser jag detta vara 
ett särskilt betydelsefullt område i revisionen.

I revisionen har jag utvärderat och granskat bolagets process för 
upprättande av förvärvsanalys bland annat genom att utvärdera rimlig-
heten i framtida kassaflöden. Jag har med stöd av våra värderingsspeci-
alister granskat bolagets metod och modell för att upprätta förvärvs-
analysen och rimligheten i val av värderingsmodell samt antaganden 
bland annat om diskonteringsränta. Jag har även granskat lämnade 
upplysningar om förvärvet i årsredovisningen.

Till bolagsstämman i Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ), 
org nr 516406-0807 
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-29. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Mina uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisning-
en omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att rapportera detta. Jag har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som 
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-
det om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

KREDITGIVNING OCH RESERVERING FÖR OSÄKRA FORDRINGAR

Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen

Utlåning till allmänheten, exklusive köpta förfallna kreditportföljer, 
redovisas till 14 671 mkr i bankens och till 13 686 mkr i koncernens 
rapport över finansiell ställning per 31 december 2017. Posten består av 
utestående fordringar brutto till ett belopp om 15 429 mkr respektive 
14 444 mkr med avdrag för reservering för befarade kreditförluster om 
758 mkr. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde och reservering 
för befarade kreditförluster görs när det finns objektiva belägg för att 
kreditgivaren inte kommer att erhålla alla belopp enligt fordringarnas 
ursprungliga villkor. Beräkningarna av kreditreserveringar baseras på 
bankens bedömningar om framtida kassaflöden och valda diskonte-
ringsräntor. Banken tillämpar gruppvis reservering på merparten av de 
förfallna lånfordringarna.

Redovisningsprinciper och viktiga uppskattningar och bedömningar 
för utlåning till allmänheten och kreditreserveringar framgår av Not 2 
och riskhantering framgår av Not 3. En beskrivning av kreditförluster, 
netto, och utlåning till allmänheten lämnas i Not 12 respektive Not 16. 
Upplysningar om verkligt värde framgår i not 34

Kreditrisken är en väsentlig risk i verksamheten. Risken för fel härrör 
dels från risken att krediter accepteras på felaktiga grunder vilket kan 
medföra en oönskad kreditexponering dels från att reserveringsbehov 
avseende krediter inte identifieras och redovisas på ett korrekt sätt. Ut-
låning till allmänheten uppgår till väsentliga belopp. Kreditreservering-
arna kräver att banken identifiera när i tiden osäkra lånfordringar upp-
står samt gör väsentliga uppskattningar och bedömningar om framtida 
kassaflöden och diskonteringsräntor för att kunna bedöma storleken på 
reserveringarna. Bankens kreditgivning och redovisning av kreditförlus-
ter har därför bedömts vara ett särskilt betydelsefullt om råde i revision-
en på grund av att redovisade belopp är väsentliga för den finansiella 
rapporteringen och beroende av ledningens bedömningar.

Jag har gått igenom bankens process för att bevilja och accepte-
ra krediter. Denna genomgång inkluderar policyer och riktlinjer samt 
processernas utformning med fokus på identifiering av väsentliga risker 
för fel och kontroller för att förebygga eller upptäcka sådana fel. Jag har 
bedömt väsentliga kontrollers ändamålsenlighet och verifierat att kon-
trollerna fungerar som avsett genom att testa ett urval av transaktioner. 

Jag har gått igenom och bedömt de kreditreserveringsmodeller som 
används. Jag har stickprovsvis testat indata i modellerna och testat 
att klassificering har skett i rätt kreditklass respektive att klassificering 
har skett i rätt tidsintervall. Jag har bedömt huruvida modellernas 
parametrar är rimliga och relevanta utifrån betalningshistorik. Jag har 
även med hjälp av våra värderingsspecialister granskat vald metod och 
modell för vissa portföljer. Jag har även granskat notupplysningar i 
årsredovisningen avseende utlåning till allmänheten, osäkra fordringar 
och kreditreserveringar.

VÄRDERING AV KÖPTA FÖRFALLNA KREDITPORTFÖLJER

Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen

Köpta förfallna fordringsportföljer redovisas till 426 mkr i bankens rap-
port över finansiell ställning per 31 december 2017 respektive 2 460 mkr 
i koncernens rapport över finansiell ställning. Redovisningen av dessa 
portföljer baseras på bankens bedömningar om framtida  kassaflöden 
och valda diskonteringsräntor. Merparten av portföljerna värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Vissa portföljer värderas till verkligt värde. 
Löpande under året görs en översyn av kassaflödesprognoser och 
bokförda värden, baserat bland annat på uppnått inkasseringsresultat, 
träffade överenskommelser med gäldenärer om avbetalningsplaner 
samt makroekonomisk information.

Redovisningsprinciper och viktiga uppskattningar och bedömningar 
för utlåning till allmänheten och kreditreserveringar framgår av Not 2 
och riskhantering framgår av Not 3. Upplysningar om verkligt värde 
framgår i not 34.   

Bankens och koncernens redovisning av köpta förfallna fordringar har be-
dömts vara ett särskilt betydelsefullt område i revisionen på grund av att 
redovisade belopp är väsentliga för den finansiella rapporteringen och för 
att portfölj-värderingarna kräver att banken gör väsentliga uppskattning-
ar och bedömningar om framtida kassaflöden och diskonteringsräntor.

I min revision har jag, bland annat, utvärderat bankens och koncer-
nens processer för värdering av köpta förfallna fordringar, använda 
värderingsmodeller och rimligheten i gjorda antaganden vid beräkning 
av effektivränta respektive marknadsränta liksom vid löpande översyner 
av bokförda värde. Jag har med hjälp av våra värderingsspecialister 
granskat vald metod och modell. Jag har stickprovsvis testat indata i 
modellerna. Jag har även granskat notupplysningarna i årsredovisning-
en och koncernredovisningen avseende köpta förfallna fordringar.
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Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rappor-
tering.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido-
sättande av intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
visningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvariga för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Jag måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag har följt 

relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer 
och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt oberoende, samt i 
tillämpliga fall tillhörande motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste be-
dömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för 
revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag beskriver dessa områden 
i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar 
upplysning om frågan. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR

uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Marginalen Bank 
Bankaktiebolag (publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoen-
de i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffan-
de bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltning-
en och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, lagen om 
bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt ut-
talande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidan 
26 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Min granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att min gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsent-
ligt mindre omfattning jämfört den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för 
mina uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 
7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 

Mona Alfredsson, Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24,   
103 99 Stockholm, utsågs till Marginalen Bank Bankaktiebolags revisor 
av bolagsstämman den 10 maj 2017 och har varit bolagets revisor sedan 
10 maj.

Stockholm den 5 april 2018

Mona Alfredsson
Auktoriserad revisor
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten

uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 på 
sidorna 18-21 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisnings-
lagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns 
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 
min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt International Standards on Auditing och 
god  revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig 
tillräcklig grund för mitt uttalande.

uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 5 april 2018

Mona Alfredsson
Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ), 
org.nr 516406-0807
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