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”Det var ett trevligt  
bemötande jag fick av dig.  

Man känner sig rätt dålig när 
man hamnat i blåsväder med 
betalningar. Känns som ert  

produktnamn på detta lån är 
helt rätt – lite omstart blir det 
för mig så tusen tack för bra 
service, snabb återkoppling  

och bra bemötande”

”Jag är väldigt tacksam  
över den hjälp jag fick av er när 
min man gick bort och jag fick 
svårigheter med avbetalning-
arna. Jag har fortfarande svårt 
med ekonomin men glömmer 
aldrig hjälpen och hur väl jag 

blev mottagen hos er. För mig 
är ni guld värda”

”Grymt bra jobbat  
att ta in den här kunden.  

Han kände att det skulle bli 
extremt skönt att sänka sin 
månadsbetalning med över 
1900 kr per månad och jag 
skulle hälsa så gott till alla  

att vi gör ett jättebra  
jobb”

”Jag blev mycket  
positivt överraskad av  

det sätt som ni hanterade  
detta – kortet blev spärrat,  

nytt kort skickades och  
blanketter för bestridande  
skickades. För mig är det  

nu klart att det är tryggt att  
vara kund hos er.  

Stor eloge för  
handhavandet!”

”Förstår ni att ni har  
hjälpt mig och min familj  
från att bli bostadslösa?  

Ni har räddat oss! Tack tack 
tack jag kommer alltid att 
komma ihåg denna läxa  
och kommer aldrig att  

göra om en sån här 
 tabbe igen”

”Marginalen är  
en bra bank som alltid  

är trevliga oavsett  
vem man pratar med,  

det ska ni ha en  
eloge för” 

”Jag är jättenöjd  
med Marginalen Bank.  
Ni är den bästa bank  

jag har haft sedan  
Eldkvarn brann”

”Jag kommer  
att meddela alla hur 

bra ni är och hur  
trevliga ni är  

i telefon” 

”Hej, sorry att jag 
 inte var hemma igår  

men här kommer pappret 
och så vill jag tillägga att 
ni har kanonservice finns 
ingen bank som kommer  

i närheten”

” Jag har nu fått  
svart på vitt att mitt lån  

är slutbetalt. Jag vill tacka dig  
för din vänlighet och ditt  

tillmötesgående vid alla tillfällen  
jag kontaktade dig angående lånet. 
Det var mycket värdefullt för mig  

att du hjälpte till att lösa de  
problem jag hade med  

betalningar. Än en gång:  
ETT STORT TACK”
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Marginalen Bank förenklar den ekonomiska vardagen 
för privatpersoner, företagare, kommuner och myndig-
heter. Vi erbjuder de produkter och tjänster som våra 
kunder verkligen behöver och använder. Det är löne- 
och sparkonton, olika typer av lån, kort och försäk-
ringar. Vi erbjuder även tjänster inom rörelsefinans-
iering, inkasso, ekonomiadministration, juridik och 
HR. Vi lägger stor vikt vid att våra tjänster ska vara 
enkla att använda och förstå, våra villkor är transpa-
renta och vårt bemötande personligt och hjälpsamt. 

I Sverige har vi cirka 300 000 kunder. Vårt huvud-
kontor ligger i Stockholm och vi har cirka 350 medar-
betare. Marginalen Bank bildades i samband med att 
Marginalen förvärvade Citibanks svenska  
konsumentbank 2010, dock går våra rötter tillbaka till 
slutet på 70-talet. Marginalen Bank står under Finans-
inspektionens tillsyn och omfattas av insättnings-
garantin. Marginalen Bank ägs av Marginalen AB.
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2014 i korthet
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•     50 000 nya kunder valde Marginalen Bank.

•      Marginalen Bank mer än fördubblade vinsten från 
26,5 mkr till 74,4 mkr och intäkterna ökade från 
556,1 mkr till 624,3 mkr.

•     Inlåningen från allmänheten ökade från 14,0 mdr till 
15,2 mdr och utlåningen till allmänheten ökade från 
10,4 mdr till 11,9 mdr.

•      Marginalen Bank tilldelades utmärkelsen ”Årets 
Lönekonto” av Privata Affärer. 

•      Genom ett samarbete med Hammarby Fotboll kan 
Marginalen Bank erbjuda alla Hammarbysupportrar 
ett eget betal- och kreditkort - Hammarbykortet. 

•      Marginalen Bank lanserade nya digitala plattformar 
och en ny internetbank, marginalen.se.

•      Marginalen Bank nominerades till ”Årets uppstick-
are” inom Employee Branding av organisationen  
Universum. 

•      Marginalen förvärvade Travel Card av Eika Kreditt-
bank.

•      Marginalen Bank lanserade fakturaförsäkring, som 
betalar kundens fakturor vid sjukdom eller arbets-
löshet.

•      Marginalen Bank medverkade i mässan Mitt Före-
tag och etablerade relationer med potentiella  
kunder över hela Sverige.

•      Vi förbättrade vår kundservice på internet genom 
ett samarbete med Kundo som är ett verktyg för 
digital kundservice. 

•      Vi lanserade en ny webbportal för vår finansierings-
tjänst fakturaköp. Kunden får svar på sin kreditför-
frågan och utbetalning samma dag som ansökan. 

•      Vi lanserade Fasträntekonton med tre och sju års 
räntebindningstid.

•      Marginalen Bank erhöll ett aktieägartillskott om  
65 mkr samt emitterade två obligationslån om  
sammanlagt 500 mkr och förstärkte därmed kapi-
talbasen. Obligationerna noterades på Nasdaq 
Stockholm den 8 december. 

NYCKELTAL, MKR

2014 2013 2012

Räntenetto 507,2 408 361,1

Rörelseintäkter 624,3 556,1 518,6

Totalresultat 74,4 26,5 32,9

Kapitalbas 1 551,4 957,2 897,9

Total kapitalrelation i % 15,3 10,5 11,5

Antal anställda 357 328 299
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Vi har ett framgångsrikt år bakom oss. En framgång 
som är sprungen ur flera år av investeringar och ur 
en vilja att hela tiden utvecklas mot vår vision om en 
bank som förenklar kundernas ekonomiska vardag. 
Under året nästan tredubblades totalresultatet från 
26,6 msek till 74,4 msek samtidigt som utlåningen 
till allmänheten ökade från 10,4 mdr till 11,9 mdr. 

De goda resultaten visar att vår affärsstrategi har 
bärkraft och att vi har förmåga att kontinuerligt  
attrahera nya kunder. Under 2014 valde 50 000  
personer att bli kunder hos oss, något vi är väldigt 
stolta över. Vi märker hur det finns en stor efterfrågan 
på en bank som är enkel och som levererar de pro-
dukter och tjänster som kunderna verkligen behöver. 

VI STÄRKTE KAPITALBASEN 

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 
att ytterligare stärka vår position på den svenska 
marknaden så emitterade vi två obligationer om  
sammanlagt 500 mkr. Vidare ökade vi kärnprimär-
kapitalet genom två aktieägartillskott om totalt 206 
mkr, varav det ena med motsvarande reduktion av 
det supplementära kapitalet om 141 mkr. Vi stärkte 
därmed den totala kapitalrelationen till cirka 15 pro-
cent, vilket gör oss till en av de mest välkapitaliserade 
bankerna inom vårt segment. Intresset var stort från 
såväl institutioner som övriga professionella investe-
rare. Obligationerna noterades på Nasdaq Stockholm 
den 8 december. Det stora intresset från investerarna 
visar att de tror på vår affärsmodell och vår vision, 
vilket är viktigt för våra förutsättningar att verka  
och utvecklas på den svenska marknaden. 

ÅRETS LÖNEKONTO TILL MARGINALEN BANK

En viktig del i vårt erbjudande är det klassiska löne-
kontot - en tjänst som i princip alla svenskar behöver 
och använder nästan dagligen. Vårt mål har varit att 
utforma denna tjänst som kunderna vill ha den; enkel, 
användarvänlig och med bra villkor. Under året belö-
nades vi för detta arbete med utmärkelsen ”Årets 
Lönekonto” i Privata Affärers årliga tävling. Motive-

VD har ordet

FERNANDO MIRANDA

”Det goda resultatet visar att vår strategi  
har bärkraft och att vi har förmågan att  
förverkliga vår vision; att förenkla kundernas 
ekonomiska vardag med enkla produkter 
och tjänster som kunderna verkligen  
behöver”

ringen löd: ” Den lilla banken håller ut med markna-
dens vassaste lönekonto med 1,5 procents ränta trots 
en reporänta på noll”. 

KUNDPASSION ÄR EN DEL AV VÅR VARDAG

Arbetet med att skapa nöjda kunder är dock mer än 
bara en räntefråga. Det är en fråga om passion, om 
kundpassion som genomsyrar hela företaget. Under 
året arbetade vi hårt för att alla inom företaget skulle 
tänka kund i allt de gjorde och ställa sig frågan; hur 
påverkar just det jag gör våra kunder? Jag tror att 
detta ifrågasättande i både stort och smått är avgö-
rande för att lyckas skapa en kundservice i världs-
klass. 

Vi utvärderar kontinuerligt hur väl vi lyckas med 
vårt kundpassionsarbete, bland annat med hjälp av 
ett antal kundfokuserade nyckeltal som mäter hur vi 
utvecklas inom områden som är viktiga för kunderna. 
Vi ser att detta arbete gav resultat och att vår affärs-
modell har bärkraft. 2014 var året då cirka 50 000 
nya kunder gav oss det värdefulla förtroendet det 
innebär att bli deras nya bank. I branschens årliga 
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kundundersökning är vi faktiskt en av få banker som 
går mot strömmen och förbättrar vårt NKI-index. 

MARGINALEN BANK NOMINERAS TILL 
ÅRETS NYKOMLING AV UNIVERSUM

Nöjda kunder är ett resultat av nöjda medarbetare 
som trivs och utvecklas på sin arbetsplats. Att lyckas 
rekrytera rätt personer med den kompetens som vi 
behöver för att förverkliga vår vision är en central 
fråga för oss. Under året arbetade vi intensivt med 
att skapa relationer med morgondagens talanger 
som om några år ska ut i arbetslivet. ”Marginalen 
Bank Master Award in Banking and Finance” är ett 
stipendium vi delade ut till den främste avgångsstu-
denten vid Stockholms Universitets Masterprogram i 
Företagsekonomi med inriktningen Bank och Finans. 

Det är också glädjande att organisationen Univer-
sum nominerade oss till ”årets nykomling” för vårt 
arbete med Employee Branding.

PRIVATBANKEN FÖRDUBBLADE VINSTEN

Arbetet med att skapa nöjda kunder och säkra kom-
petensförsörjningen inom Marginalen Bank gav även 
avtryck i de finansiella resultaten. Vi lyckades nästan 
fördubbla Privatbankens vinst som drevs av en stark 
tillväxtökning där utlåning till allmänheten ökade med 
20 procent. 

Under året prioriterade vi investeringar i Privat-
banken för att ytterligare förbättra infrastruktur och 
lönsamhet. Bland annat utvecklade vi nya digitala 
plattformar som ska skapa förutsättningar för ytter-
ligare förbättra gränssnitten mot våra kunder. Viktiga 
delprojekt var lanseringen av vår nya internetbank 
och mobilanpassade webbplats. 

Inom Privatbanken finns det en stark entreprenörs-
anda och innovationstakten är hög. Vi lanserade flera 
nya produkter under året; bland annat Hammarby-
kortet som är ett samarbete mellan Marginalen Bank 
och Hammarby Fotboll. Fakturaförsäkringen är en ny 
produkt som hjälper till att betala kundens boende-
kostnader vid sjukdom eller arbetslöshet. Under året 
förvärvade vi även Travel Card av Eika Kredittbank. 

STARK TILLVÄXT INOM FÖRETAGSBANKEN

Även Företagsbanken visade en stark tillväxt där netto-
intäkterna ökade med 70 procent och kundstocken 
med 28 procent. Det utlånade kapitalet passerade 
1 mdr. Och vi växte i princip inom alla produktområden. 
Mycket tack vare en aktiv marknadsbearbetning där 
vi reste land och rike runt tillsammans med mässan 
”Mitt Företag”. 

INKASSO STORSATSADE PÅ FÖRSÄLJNING

Affärsområdet Core (konsulttjänster och Inkasso) 
hade en moderat tillväxt helt enligt budget. Däremot 
lyckades vi på kostnadssidan vilket hade en positiv 
påverkan på resultatet som var bättre än förväntat.  
Vi genomförde en storsatsning på försäljning inom 
inkassoverksamheten med ny organisation, nya säljare 
och ett förbättrat systemstöd. Resultatet lät inte vänta 
på sig och vi påbörjade 50 000 nya inkassoärenden 
under året. Vår konsultverksamhet hade ett konsoli-
deringsår där fokus låg på att ytterligare trimma 
organisation, systemstöd och erbjudande mot kund. 

FRAMTIDEN ÄR DIGITAL

Under året lanserade vi en ny mobilanpassad webb-
sida och utvecklade även vår kundservice med det 
digitala kundforumet Kundo. Och vi kan tydligt se  
hur våra kunder precis som i samhället i övrigt utför 
allt fler av sina digitala tjänster med mobiltelefoner 
och surfplattor. Under 2014 ökade antalet besök till 
marginalen.se från mobiltelefoner och surfplattor 
med 150 procent. För att skapa förutsättningar för att 
inte bara följa, utan även på sikt vara med och leda 
denna utveckling kommer vi att öka våra IT-investe-
ringar med 40 procent under 2015. Årets stora nyhet 
blir lanseringen av Sveriges enklaste mobilbank, som 
vi bedömer kommer att ge en kraftig injektion till vår 
tillväxt. Viktiga delar i appen blir design och gräns-
snitt, korta nedladdningstider och få knapptryck för 
att göra sina ärenden. 

Företagsmarknaden är ett annat spännande 
område som jag ser stor potential i. Bredden i vårt 
företagserbjudande med ekonomiadministration,  
juridik, bank och inkasso på ett och samma ställe är 
en stor fördel för kunderna. 

Under 2015 kommer vi också att flytta till nya 
moderna lokaler på Adolf Fredriks Kyrkogata 8 och  
vi får därmed möjlighet att samla en stor del av före-
taget under ett och samma tak. Vårt nya kontor  
kommer att skapa stora samordningsfördelar och 
bidra till en ännu bättre arbetsmiljö. 

Sammanfattningsvis är jag stolt över allt vi har 
åstadkommit under 2014 och jag ser även fram emot 
alla spännande utmaningar som vi har framför oss. 
Steg för steg förverkligar vi vår vision om en bank 
som förenklar kundernas ekonomiska vardag. En 
position som jag tror kommer att bidra till utveck-
lingen av den svenska bankbranschen.

Fernando Miranda, VD
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Varför behövs det  
en annorlunda bank?

Vi tycker att det behövs en annorlunda bank som 
vågar gå sin egen väg och som vågar utmana 
gängse normer och uppfattningar om hur en bank 
ska vara. Visst finns det stora likheter mellan oss  
och andra banker. Vi omfattas av samma regelverk 
och står under Finansinspektionens tillsyn som alla 
andra banker. Och när de nya och hårdare EU- 
reglerna för banker införs så gäller dessa även oss. 

Nej – annorlunda för oss handlar snarare om våra 
produkter och tjänster och hur vi ser på kunden. Vi 
uttrycker det så här i vår affärsidé: 

”Marginalen Bank skapar tid och möjligheter 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 konkurrenskraftiga produkter och tjänster.” 

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.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM  
KUNDERNA VERKLIGEN BEHÖVER

För oss är det viktigt att erbjuda produkter och tjäns-
ter som kunden verkligen behöver och förstår. Utveck-
lingen på bankmarknaden går tyvärr åt motsatt håll i 
många avseenden. Ett exempel är att sparprodukterna 
på marknaden blir alltmer specialiserade och kompli-
cerade, många har dessutom otydliga avgifter. Nej, 
enkelt och transparent ska det vara. 

Vi har därför valt att satsa på bland annat konkur-
renskraftiga löne- och sparkonton. Vi anser nämligen 
att människor som investerar sina sparpengar hos oss 
också ska ha ersättning för det i form av en skälig ränta. 
Idag finns det grupper i samhället som av olika anled-
ningar står utanför bankmarknaden. Det tycker vi är 
fel. Vi tycker även att så många människor som möjligt 
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Varför behövs det  
en annorlunda bank?

ska ha tillgång till finansmarknaden och att alla kunder 
är lika viktiga. Därför stänger vi inte ute någon för att 
de har en betalningsanmärkning. Vi tror på människor 
och är lika intresserade av deras framtid som av deras 
historia. Vårt Omstartslån är framåtblickande och ger 
människor en ekonomisk omstart i livet och hjälper 
dem till en stabilare ekonomisk vardag. Omstartslånet 
samlar ihop olika krediter och kan i de flesta fall sänka 
kundens kreditkostnader.

VI FRIGÖR TID FÖR SMÅFÖRETAGAREN

Vi är ett entreprenörsföretag och har gjort den till-
växtresa som många av våra kunder är mitt uppe i. Vi 
tror oss därför förstå småföretagarnas vardag bättre 
än många andra. Ett område som intresserar oss är 
varför så många småföretag förblir småföretag och 
inte växer. Vi ställde denna fråga till 1 000 småföre-
tagare och många menar att det främsta hindret för 
tillväxt är administrationen. En småföretagare admi-
nistrerar nästan en arbetsdag i veckan och för varje 
nyanställd ökar den administrativa bördan. Detta 
leder tyvärr till att allt mindre tid läggs på kärnverk-
samheten som är motorn för tillväxt. Just denna 
undersökning visar att vi är rätt i vår positionering 
inom företagsområdet. Vi hjälper till med administra-

tion som bokföring, juridik och inkasso samt med 
banktjänster som inlåning, utlåning, rörelsefinansie-
ring och kreditkort. Bredden gör oss helt enkelt till  
en bättre partner för våra kunder.

ENKLA OCH TYDLIGA VILLKOR

Mycket av förklaringen till att vi kan bygga den bank 
som vi verkligen vill beror på långsiktigheten hos vår 
ägare. Vi har helt enkelt ett annorlunda fokus och 
behöver inte stressa fram kortsiktiga resultat till 
nästa kvartal. Jätteutdelningar, bonusar och kvartals-
kapitalism är därmed lika främmande för oss som för 
våra kunder. Utan vi kan istället i lugn och ro fokusera 
på kunderna, produkterna och tjänsterna. Vi tycker 
att villkor ska vara enkla och tydliga och produkterna 
ska hålla vad de lovar.

Ja, detta var ett försök att berätta vilka vi är och 
varför det behövs en annorlunda bank. Vill du veta 
mera är du välkommen att höra av dig till oss.

AFFÄRSIDÉ

Marginalen Bank skapar tid och 

möjligheter 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  

konkurrenskraftiga produkter  

och tjänster.
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Privatbanken för dina  
vanligaste bankärenden

Marginalen Bank hjälper privatpersoner att förenkla 
deras ekonomiska vardag med de tjänster som de 
använder och behöver mest. Hjärtat i vårt erbjudande 
är en enkel och användarvänlig Internetbank där du 
administrerar dina bankaffärer. Vi arbetar hårt för att 
kunna erbjuda några av marknadens mest konkurrens-
kraftiga löne- och sparkonton. Vårt lönekonto tilldela-
des utmärkelsen ”Årets Lönekonto” av Privata Affärer 
och hade vid utgången av 2014 en ränta på 1,5%. För 
oss ska sparande vara säkert, förutsägbart och enkelt 
att förstå. Vi har därför skapat ett stort utbud av 
sparkonton med både rörliga och fasta räntenivåer. 
Om du inte behöver omedelbar tillgång till dina spar-
pengar kan du välja och binda din ränta på mellan ett 
till sju år och därmed få en högre ränta. 

Vi erbjuder även olika slags lån. Privatlånet hjälper 
till och förverkligar kundernas drömmar och framtids-
planer medan Omstartslån samlar ihop och löser  
krediter och kan i många fall sänka kundernas totala 
kreditkostnader. 

Kontantsamhället är snart ett minne blott och vi 
har därför investerat mycket i våra kreditkort. Vi 
erbjuder tre olika kort; Classic som är ett utmärkt 
baskort, Traveller för dig som tycker om att resa och 
Gold som innehåller många bra försäkringar. På tal 
om försäkringar så erbjuder vi också personförsäk-
ringar för lån, olycksfall och resor. Om du blir sjuk 
eller arbetslös så har vi även tagit fram två försäk-
ringar som ger extra trygghet. Sparförsäkring betalar 
hela eller delar av kundens sparande och Faktura-
försäkringen hela eller delar av boendekostnaderna. 

ÅRET I KORTHET

•    Utlåningen till allmänheten ökade med 20%.

•    50 000 nya kunder valde Marginalen Bank.

•     Tillsammans med Hammarby Fotboll utvecklade vi Hammarbykortet,  
ett kreditkort för alla Hammarbyfans.

•    Vi lanserade nya sparkonton med tre och sju års bidningstid.

•    Vi tilldelades utmärkelsen Årets Lönekonto av Privata Affärer.

TOTAL UTLÅNING, MKR
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FÖRDELNING PRODUKTER, 2014

Privatlån, 87 %

Omstartslån, 9 %

Kreditkort, 4 %

INLÅNING PRIVATKUNDER, MKR
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2014 var ett utmärkt år för Privatbanken. Tidigare års 
investeringar och hårda arbete börjar nu ge resultat. 
Lönsamheten ökade under året tack vare ökade voly-
mer på framför allt privatlån. Utlåningen till allmän-
heten ökade 20 procent med cirka 1,2 mdr sek vilket 
finansierades med en ökad inlåning från allmänheten 
med 7 procent. Vi fortsatte även att ha väldigt låga 
kreditreserveringar i vår utlåning vilket visar att port-
följen är av god kvalitet. 

Den goda tillväxten förklaras av en rekordförsälj-
ning som resulterade i 50 000 nya kunder fördelade 
på våra låne-, spar- och kortprodukter. Försäljningen 
av privatlån ökade med 21 procent (3,3 mdr) och vi 
gav ut 18 000 nya kort under året. 

De fina resultaten kommer från hårt arbetande 
medarbetare som fokuserade på att så effektivt som 
möjligt ge god service åt våra kunder med mottot att 
allt vi gör ska förenkla den ekonomiska vardagen för 
våra kunder. Och det hårda arbetet gav resultat. Inte 
bara i form av bra siffor utan vi blev även tilldelade 
utmärkelsen ”Årets Lönekonto” av Privata Affärer. 

Innovationstakten i Privatbanken var hög under 
året. Vi lanserade nya produkter mot helt nya kund-
segment. Ett exempel är Hammarbykortet som ger 
alla fans möjlighet att stödja sin klubb genom att 
använda kortet. Ett annat är förvärvet av Travel  
Card av Eika Kredittbank som hjälpte oss att spä  
på den organiska tillväxten på kortsidan. 

Även nya kundbehov ledde till att produkter 
utvecklades. Vi lanserade nya fasträntekonton som 
löper mellan tre till sju år och Fakturaförsäkringen som 
hjälper till att betala kundernas boendekostnader vid 
sjukdom eller arbetslöshet. Vi förbättrade även vår 
Internetbank och införde e-legitimation som ny inlogg-
ning.

Under året ökade försäljningen från jämförelse sajter. 
Bankkunderna har förstått kraften i att jämföra banker 
med varandra och göra ordentliga upphandlingar. 

Under 2015 kommer vi att fokusera på att skapa 
kundupplevelser utöver det vanliga i allt vi gör. Sveri-
ges enklaste mobilbank blir årets stora nyhet, som 
kommer att bli en mycket viktig del i att säkerställa 
att vår lönsamma tillväxt fortsätter även framöver.

”Marginalen är  
en bra bank som alltid  

är trevliga oavsett  
vem man pratar med,  

det ska ni ha en  
eloge för” 

”Jag är jättenöjd  
med Marginalen Bank.  
Ni är den bästa bank  

jag har haft sedan  
Eldkvarn brann”

”Jag kommer  
att meddela alla hur 

bra ni är och hur  
trevliga ni är  

i telefon” 

”Hej, sorry att jag 
 inte var hemma igår  

men här kommer pappret 
och så vill jag tillägga att 
ni har kanonservice finns 
ingen bank som kommer  

i närheten”

Noel 
Cramer
har ordet
Chef Privatbanken

2014 var ett utmärkt år för Privatbanken.  
Tidigare års investeringar och hårda arbete 
börjar nu ge resultat. Lönsamheten ökade 
under året tack vare ökade volymer på  
framför allt privatlån.
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FÖRDELNING PRODUKTER, 2014

Leasing, 83 %

Fakturabelåning, 9 %

Företagslån, 8 %

Företagsbanken 
förstår din vardag

Företagsbanken skapar möjligheter för företag, orga-
nisationer, kommuner och landsting att utvecklas 
genom att vi förenklar deras ekonomiska vardag. Vi 
är en bra bank för det mindre och medelstora företa-
get. Eftersom vi själva är ett entreprenörsföretag och 
har växt kraftigt under många år så har vi en god för-
ståelse för våra kunders vardag. Vi anser att flexibili-
tet, branschkunnande och ett stort intresse för före-
tagarfrågor är något som utmärker oss.

Vi hjälper våra kunder med olika typer av finansie-
ring såsom företagslån, fakturafinansiering, faktura-
köp och leasing. Företagsbanken erbjuder även några 
av marknadens mest konkurrenskraftiga transak-
tions- och sparkonton. Vårt företagskonto hade vid 
utgången av 2014 en ränta på 1,5 %. Vi erbjuder även 
ett bra försäkringsskydd med bland annat olycksfalls-
försäkringar samt sjuk-, sjukvårds- och livförsäkringar.

Företagsbanken har cirka 6 000 kunder över hela 
landet. Vi är speciellt starka inom bygg och anlägg-
ning, transport, skog och lantbruk, industri, handel, 
health care och medicinteknik. Företagsbankens 
totala utlåning uppgick till cirka 1,1 mdr för 2014. 

ÅRET I KORTHET

•     Vi ökade intäkterna med 70 procent och kundbasen med 28 procent.

•        Vi lanserade en ny kundservice med utökad tillgänglighet.

•      Inom vårt största område objektsfinansiering ökade antalet kunder  
med 20 procent och inom fakturafinansiering med 43 procent.

TOTAL UTLÅNING, MKR
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INLÅNING FÖRETAGSKUNDER, MKR
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1 350
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201420132012
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Med Marginalen Bank är det aldrig problem
I 32 år har Svante Cordestam drivit familjeföretaget 
Cordestam Maskin AB. Företaget är generalagenter  
och återförsäljare för grävmaskiner, dumprar och  
teleskoplastare. Kunderna är allt från enmansföretag  
till stora börsnoterade företag. Svante har jobbat med 
många olika leasingbolag och tycker att personligt 
bemötande, tillgänglighet och branschkunskap är  
de viktigaste egenskaperna.

— Men med Marginalen Bank är det aldrig problem. Ni 
svarar alltid i telefon till och med på julafton och nyårs-
afton och kan alltid ge snabba förhandsbesked. Det är  
då förutsättningarna till avslut är stora. Kunderna har 
aldrig helg och får de inget besked så ringer de till  
nästa maskinleverantör. Många banker missar affärer  
för att de stänger kl. 17 och inte jobbar på helgerna, 
säger Svante Cordestam, ägare till Cordestam Maskin.

Många företag har i dagsläget svårt med att få finan-
siering för att växa. De upplever att bankerna inte 
förstår dem, deras affär och framtidsplaner. Dessa 
företag är en viktig målgrupp för oss och jag upplever 
att vi förstår deras verksamhet, planer och behov på 
ett bra sätt. Vi har egen erfarenhet av tillväxtproces-
sen och vet vilka utmaningar man ställs inför och  
vad som krävs för att lyckas. Just dessa erfarenheter 
anser vi är viktiga delar i vårt kunderbjudande. 

Och vi är på rätt väg. Intäkterna ökade med 70 
procent under året samtidigt som kostnaderna steg 
med 7 procent. Antalet nya kunder växte med 28 
procent och vi passerade 6 000 företagskunder.  
Vår största produkt är leasingfinansiering med en 
utlåningsportfölj som växte från 819 mkr till 912 mkr.

Under året flyttade vi fram våra positioner inom 
alla områden och vi hjälpte våra kunder med allt från 
objektsfinansiering, investeringar, factoring, företags-
köp, fakturaköp till betalningar och placering av över-
skottslikviditet. Det är också glädjande att konstatera 
att många av de företag som anlitar oss ger oss för-
nyat förtroende och även gör sin andra och sin tredje 
affär med oss. Vårt mål är att skapa en av Sveriges 
mest kundnära företagsbanker. För att ytterligare 
förbättra tillgängligheten för kunderna så etablerade 
vi en ny kundservice under året.

Med vår factoringtjänst kan vi snabbt och enkelt 
förbättra kundernas likviditet. Under året ökade anta-
let kunder inom detta område med över 20 procent. 
Inom vårt största område objektsfinansiering ökade 
antalet kunder också med 20 procent och inom  
fakturafinansiering med 43 procent.

2015 blir spännande med fortsatt satsning på  
leasing och factoring med både fakturabelåning och 
fakturaköp. Vi ska också lansera vår nya internet-
tjänst för företag med förbättrade möjligheter till 
såväl inhemska som utländska betalningar. Vidare 
kommer vi att erbjuda nya försäkringar för våra kun-
ders maskiner och inventarier samt en nyckelmanna-
försäkring eftersom många av våra kunder är ägar-
ledda företag. På inlåningssidan kommer vi att fort-
sätta att erbjuda ett av marknadens mest konkurrens-
kraftiga transaktionskonton. Även om marknaden är 
stark så är konkurrensen också hård så det krävs att 
vi är riktigt duktiga på att lösa våra kunders problem 
för att fortsätta visa samma goda utveckling under 
2015.

Hans  
Hammar  
har ordet
Chef Företagsbanken

Vi har egen erfarenhet av tillväxtprocessen 
och vet vilka utmaningar man ställs inför  
och vad som krävs för att lyckas. Just dessa 
erfarenheter anser vi är viktiga delar i vårt 
kunderbjudande.
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Marginalen Core  
frigör tid åt företagare

Marginalen Core erbjuder tjänster inom ekonomi-
administration, inkasso, juridik och HR. Kunderna är 
små- och medelstora företag, myndigheter, kommu-
ner och organisationer. Genom att överlåta sin admi-
nistration åt Marginalen frigörs tid som kunderna kan 
lägga på att utveckla den egna verksamheten. Margi-
nalen Core samarbetar nära med Företagsbanken, 
vilket ger oss en unik position. Bredden gör att våra 
kunder slipper ha många leverantörer och ger oss 
dessutom en bra möjlighet att möta olika kunders 
behov. 

Ekonomiadministrationen fungerar som en mobil 
ekonomiavdelning och erbjuder redovisningstjänster 
såsom bokföring, rapportering, årsredovisningar och 
löner. Hos oss arbetar auktoriserade redovisnings-
konsulter, specialister och vi bygger team anpassade 
efter uppdragsgivarens behov.

Vår inkassoverksamhet har 35 års erfarenhet och 
erbjuder bland annat svensk inkasso, bostadsinkasso, 
utländsk inkasso, efterbevakning samt förvärv och 
förvaltning av kreditportföljer. Marginalen är medlem 
av European Collectors Association, vilket innebär att 
vi även kan hjälpa våra kunder med utlandsinkasso. 

Våra inkassohandläggare är certifierade och våra 
system, rutiner och processer är kvalitetssäkrade 
enligt ISO 9001:2008. Självklart följer vi god inkasso-
sed. Våra kunder kan följa sina ärenden via vår webb-
tjänst. 

Marginalens jurister tar vid om ett inkassoärende 
går till domstol. De behärskar bland annat avtalsrätt, 
bolagsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, hyresjuridik och 
allmän affärsjuridik. 

Våra målgrupper är små- och medelstora företag, 
kommuner och landsting. Samtliga våra erbjudanden 
har som gemensam nämnare att de förbättrar våra 
kunders kassaflöden. 

ÅRET I KORTHET

•   Fortsatt förbättrad lönsamhet. 

•    Vi skapade en ny säljorganisation.

•   Vi lanserade Premium Fastighet. En ny inkassoprodukt för fastighetsbolag.

ANTAL PÅGÅENDE INKASSOÄRENDEN

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

201420132012
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Charlotte 
Strandberg 
har ordet
Chef Marginalen Core

2014 var ett bra år för Marginalen Core och vi fortsatte 
att förbättra vår lönsamhet. De största intäktskällorna 
är inkassoprovisioner samt intäkter från förvärvade 
förfallna kreditportföljer. Den goda utvecklingen över-
träffade budget på såväl resultat- som kostnadssidan. 
Under året fick vi över 100 nya kunder. Den ökade 
kundtillströmningen beror på en offensiv satsning på 
försäljning. Vi skapade en ny säljorganisation med nya 
säljare och ökade därmed aktiviteten i marknaden 
med bland annat kunskapsseminarier som intresse-
rade såväl befintliga och som potentiella kunder. 

Under året arbetade vi intensivt på många fronter 
för att ytterligare öka kvaliteteten mot kund. Vårt 
inkassosystem förbättrades, vilket gjorde det lättare 
för kunderna att följa sina ärenden online. 

Under 2015 ska vi dubbla antalet inkassoärenden 
och även utnyttja bredden i vår verksamhet på ett 
bättre sätt. Vi kommer att investera i alla våra digitala 
gränssnitt mot kund och öka automatiseringen i verk-
samheten. Med vår nya produkt Kreditpartner kommer 
vi att hjälpa våra kunders kunder till en bättre ekono-
misk situation genom att erbjuda flera av bankens 
tjänster. Det handlar bland annat om fakturafinansie-

ring, redovisningstjänster och sparande. Vi ska även 
bredda oss inom fastighetssegmentet med vår nya 
inkassoprodukt Fastighet Premium. Sammantaget ska 
alla dessa investeringar, förbättringar och produkt-
nyheter leda till att vi växer kraftigt under 2015.

Konsultverksamheten gjorde en nysatsning under 
slutet av året under ledning av vår nya chef Lena Sjö-
blom. Lena kommer närmast från FAR och har bland 
annat arbetat med rådgivning till föreningens med-
lemmar, Rekoutveckling och auktorisation av redovis-
ningskonsulter. Under ledning av Lena togs en ny 
organisation fram och nya arbetssätt utvecklades. Vi 
arbetade även fram strategier för hur konsultverksam-
heten ska expandera och utvecklas till att bli ett modernt 
redovisningsföretag på den svenska marknaden. 

Under 2015 kommer många av dessa planer att 
genomföras i praktiken. Det handlar om nya tekniska 
system, paketering av erbjudanden, strategisk rekryte-
ring och kompetensutveckling. En stor fördel för våra 
kunder är samarbetet mellan Företagsbanken och 
Core. Vi ser att bredden av företagstjänster ger oss en 
unik möjlighet att möta kundens behov, vilket gör oss 
till en attraktiv partner. 

Roslagsbostäder är ett kommunalt fastighetsbolag med 
drygt 2 000 lägenheter i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. 
Vi har pratat med Ida Lindgren som sköter om hyresin-
betalningarna om vad hon har att säga om samarbetet 
med Marginalen Inkasso.
”Vi är mycket nöjda med samarbetet, annars hade vi nog 
inte varit kunder i 13 år. Marginalen är alltid tillgängliga 
och är enkla att samarbeta med. Dessutom finns det en 
mycket genuin känsla för att alltid försöka hjälpa oss på 
bästa sätt och nästan ännu viktigare, att hjälpa våra  
kunder – hyresgästerna. Hyran är ju den räkning som ger 
en tak över huvudet och den som man prioriterar. Betalar 
man inte den så kan man i värsta fall bli av med sin lägen-
het. Här känner jag att Marginalen gör ett bra jobb för att 
hjälpa hyresgästerna att komma på fötter och klara av 
sina räkningar. Ofta får hyresgäster som har problem med 

hyran ett samtal och man kommer ibland överens om en 
avbetalningsplan så att de kommer ikapp med hyran. För 
många är detta en viktig väckarklocka för att ta tag i sin 
ekonomi. Senast för några dagar sedan fick jag ett samtal 
från en hyresgäst som var så glad över Marginalens 
bemötande. Sen tycker jag att det känns väldigt tryggt 
att ha tillgång till den juridiska kompetens som finns inom 
Marginalen. Det gör ju att vi slipper ha den 
resursen själva. Sen fungerar alltid 
system och teknik vilket är viktigt 
och gör det möjligt för mig att all-
tid veta status på olika ärenden. 
Jag kan inte annat än att rekom-
mendera Marginalen Inkasso.”

Ida Lindgren, Roslagsbostäder

Den goda utvecklingen överträffade 
budget på såväl resultat- som kost-
nadssidan. Under året fick vi över 
100 nya kunder.

De lyssnar alltid på våra kunder
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Marginalen Bank hade i genomsnitt 342 medarbetare 
under 2014, varav 55 procent var kvinnor och 45 pro-
cent var män. Vi arbetar aktivt för att skapa en öppen, 
utvecklande och spännande arbetsmiljö. Under 2014 
rekryterades 76 medarbetare till Marginalen Bank. 

Inom Marginalen har vi medarbetare tillsammans 
tagit fram följande värderingar som är basen i vår  
företagskultur:
 Modern - Vi tänker nytt och utanför ramarna och  
strävar alltid efter att erbjuda så moderna processer, 
produkter och tjänster som möjligt. Vi vågar även 
drömma och utmana företaget för våra kunders skull. 
 Professionell - Vi lyssnar och behandlar kunder och 
varandra med respekt. Vi är proaktiva och driver  
igenom fattade beslut och kommunicerar på ett öppet, 
transparent och förtroendegivande sätt. Vi följer och 
förbättrar ständigt våra arbetsprocesser och tar ansvar 
och ägandeskap för vår egen utveckling.
 Målinriktad - Vi vet vart Marginalen är på väg och arbe-
tar i enlighet med vision, mål och strategier i det dagliga 
arbetet. Vi sätter upp egna mål som vi arbetar efter. 

VI LYSSNAR PÅ VÅRA MEDARBETARE

Vår företagskultur hjälper oss att göra ett bra jobb, men 
som på alla arbetsplatser finns det utvecklingspotential. 
Varje år genomför vi en medarbetarundersökning i vil-
ken medarbetarna får komma till tals och betygssätta 
olika delar av Marginalens verksamhet. Det handlar om 
allt från ledarskap till hur vi agerar gentemot våra kun-
der. Undersökningen visar vad medarbetarna tycker är 
viktigt och hur Marginalen presterar inom dessa områ-
den. Inom de områden där de största gapen finns tar vi 
fram handlingsplaner med åtgärder för hur vi ska kunna 
bli ännu bättre. Totalt deltog 89 procent av medarbe-
tarna i undersökningen. 

OLIKHETERNA GER FÖRDELAR

Sverige är ett mångkulturellt land och för att Margina-
len ska kunna vara en bank för alla människor så strävar 
vi efter att medarbetarna ska representera ett tvärsnitt 
av befolkningen. Vi rekryterar därför människor från 
många olika nationaliteter och etniska bakgrunder. Och 
vi märker hur olikheterna skapar en dynamisk och krea-
tiv arbetsplats. Människor som inte är stöpta i samma 
form skapar spännande resultat och mångfalden är en 
styrka i mötet med kunden. Under 2014 hade vi över  
30 nationaliteter inom Marginalen Bank. 

VI TRÄFFAR MORGONDAGENS  
MEDARBETARE

Vi har under året varit ute och träffat morgondagens 
medarbetare. Ett exempel är stipendiet ”Marginalen 
Bank Master Award in Banking and Finance” som vi 
delade ut till den främste avgångsstudenten vid Stock-
holms Universitets Masterprogram i Företagsekonomi 
med inriktningen Bank och Finans. Vi medverkade även 
vid arbetsmarknadsdagar för bl.a. ekonomerna vid 
Stockholms Universitet. Under året nominerades vi av 
organisationen Universum till ”årets nykomling” för  
vårt arbete med Employee Branding.

MEDARBETAR- OCH AFFÄRSKOD

Marginalen Bank har en medarbetar- och affärskod som 
utgår från våra värderingar, vår affärside och vår kultur. 
Koden är ett regelverk för hur vi ska uppträda mot var-
andra och vår omvärld och ska fungera som ett stöd i 
det dagliga arbetet. Har en medarbetare ett svårt 
beslut att fatta, ett ställningstagande att göra, så ska 
koden, våra värderingar och vårt varumärke ge svaret.

Marginalen  
som arbetsplats
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TALANGPROGRAM

Marginalen Bank och dess systerbolag i Lettland och 
Litauen har ett talangprogram för framtida ledare och 
specialister. Genom programmet får de en bred kun-
skap om företagets verksamhet och deltagarna utveck-
las inom affärsmannaskap, ledarskap, teamutveckling 
och projekt- och förändringsledning. 

EN HÄLSOSAM OCH TRYGG ARBETSPLATS 

Vi strävar efter att skapa en arbetsplats som är hälso-
sam och där alla trivs och utvecklas. Marginalen  
erbjuder bland annat:
• Friskvårdsbidrag för olika typer av träning
• Flexibla förmåner
• Flexibelt arbetstidskonto
• Sjukvårdsförsäkring och vaccinering
• Massage och yoga på kontoret

• Tjänstepension och sjukförsäkring
• TGL och TFA
• Föräldralön
•  Personallån och personalsparkonto,  

personalkort och lönekonto.

LEDARUTBILDNING FÖR CHEFER

Vi har under några år fokuserat på att ta fram en 
ledarfilosofi och vidareutvecklat våra chefer utifrån 
denna. Vi har genomfört ledarskapsforum där olika 
ämnen har berörts genom dialoger, övningar, erfaren-
hetsutbyten och olika teorier kopplat till våra proces-
ser, ledarskap- och organisationsutveckling. I nästa 
steg jobbar vi med individuella utvecklingsplaner och 
aktiviteter utifrån varje chefs specifika behov av vidare-
utveckling
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Styrning, risk 
och organisation

Marginalen Banks verksamhet genomsyras av en 
effektiv riskhantering. Detta återspeglas i hur vi är 
organiserade och hur vi arbetar. Den övergripande 
bolagsstyrningen utgår ifrån Bolagstämman som  
väljer styrelsen. Styrelsen utser i sin tur den Verkstäl-
lande direktören vilken 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, genom dess processer som hanterar 
risker på daglig basis. Den andra försvarslinjen utgörs 
av kontrollfunktionerna för riskkontroll och regelefter-
levnad som kontrollerar den första linjen. Den tredje 
försvarslinjen består av internrevisionen som är direkt 
underställd styrelsen. Internrevisionen granskar de 
två första försvarslinjerna.

Aktieägare/Bolagsstämma

Styrelsen

Verkställande direktör

Extern revisor

Chef internrevision

Chef Riskkontroll Chef Compliance

Revisions-, Risk- och Compliancekommittén (RRC)

Verkställande ledning

Utsedd av

Rapporterar till

Rapporterar till

Informerar
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Vårt säkerhetsarbete 

ISO-CERTIFIERADE

Marginalen Bank har, som enda bank, ett lednings-
system som är certifierat i enlighet med reglerna och 
kraven för ISO 9001-2008. Marginalen Banks lednings-
system granskas årligen av det Norske Veritas (DNV). 

Bankens ledningssystem hanterar de övergripande 
interna processerna i banken. Ledningssystemet är en 
plattform för ett säkert och strukturerat arbetssätt. 

FINANSINSPEKTIONENS TILLSTÅND ATT 
BEDRIVA BANKVERKSAMHET

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

PERSONUPPGIFTSLAGEN 

I personuppgiftslagen finns regler om hur person-
uppgifter får behandlas. Syftet med lagen är att 
skydda människor mot att deras personliga integritet 
kränks genom behandling av personuppgifter. En  
viktig del i Marginalen Banks arbete med integritets-
skyddet är att en enskild kund ska kunna få reda på 
om personuppgifter om honom eller henne behandlas, 
vilka uppgifter som behandlas och hur de behandlas. 
En kund har alltid möjlighet att begära ut ett s.k. 
registerutdrag från Marginalen Bank där informatio-
nen ovan framgår. 

OMFATTAS AV INSÄTTNINGSGARANTIN

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de 
pengar du har satt in på konton hos Marginalen Bank. 
Detta betyder att du som kund får ersättning av staten 
om banken går i konkurs eller om Finansinspektionen 
beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Marginalen Bank är anslutet till insättningsgarantin 
och har Finansinspektionens tillstånd att ta emot 
kunders pengar på konto.

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen 
ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande  
100 000 euro per person.

Syftet med insättningsgarantin är att stärka skyd-
det för allmänhetens insättningar och bidra till stabili-
tet i det finansiella systemet. Den infördes i Sverige 
1996 och baseras 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 förhin-
dra penningtvätt och terroristfinansiering. Penning-
tvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet 
förs in i de legala systemen. Terroristfinansiering  
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 transaktioner. Du kan också behöva visa 
kvitton, fakturor eller andra handlingar. På så sätt gör 
även du en insats mot brottslig verksamhet.
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Förvaltnings berättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen 
Bank Bankaktiebolag (publ.), med säte i Stockholm, 
avger härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 1 
januari 2014 till och med 31 december 2014. Årsredo
visningen är upprättad i mkr om inget annat anges.

KONCERNSTRUKTUR
Marginalen Bank Bankaktiebolag, org. nr. 516406 0807, 
(”Marginalen”) och dess ägarbolag Marginalen AB, org. 
nr. 556128 4349, ingår sedan april 2012 i en konsoliderad 
situation, i vilket ESCO Marginalen AB, org. nr. 556096
5765 är moderbolag. Marginalen står under Finansin
spektionens 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 Marginalen på 
samma sätt som för övriga svenska banker. Marginalen är 
också certifierad enligt ISO 9001. 

Verksamheten i den konsoliderade situationen bedrivs i 
Marginalen Bank och i systerbolagen UAB Gelvora (base
rat i Litauen), UAB General Financing (baserat i Litauen), 
SIA Aizdevums.lv (baserat i Lettland), AS MG Capital 
(baserat i Lettland), Marginalen Financial Services samt 
Inkasso AB Marginalen. I oktober 2014 tillkom ett nybildat 
bolag till den konsoliderade situationen, SIA Gelvora, som 
är ett dotterbolag till UAB Gelvora. Tillsammans har dessa 
bolag ca 650 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen. 
De internationella verksamheterna ligger utanför Margina
len och redovisas i koncernredovisningen för moderbola
get Marginalen AB. 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Marginalens största verksamhet är bank och finansiella 
tjänster följt av inkasso, ekonomiadministration, juridik 
och personaltjänster. Vår affärsidé är att skapa tid och 
möjligheter för människor och företag att utvecklas 
genom att vi förenklar deras ekonomiska vardag. Det gör 
vi genom att lyssna på våra kunder samt genom att 
erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter 
och tjänster. Verksamheten i Marginalen bedrivs i tre divi
sioner; Privatbanken, Företagsbanken och Marginalen 
Core. Den finansiella och operativa uppföljningen av 
verksamheten följer divisionsstrukturen och resultatut
veckling, nyckeltal och affärsvolymer mäts och analyse
ras per division. 

Privatbanken inom Marginalen erbjuder ett grundutbud 
av enkla och transparenta tjänster inom områdena spara, 
låna, betala och försäkra. Marginalen har en stark position 
inom inlåningssegmentet med några av marknadens mest 

konkurrenskraftiga sparkonton med såväl bundna som 
rörliga räntenivåer. Privatbanken erbjuder även konkur
renskraftiga kreditkort och utlåningsprodukter. Blancolån 
står för den enskilt största delen av Privatbankens utlå
ning. Under 2014 växte volymen i denna produkt från 
6 083,9 mkr till 7 277,3 mkr samtidigt som intäkterna upp
gick till 542,7 mkr (538,8). 

Företagsbanken erbjuder olika typer av finansieringslös
ningar som inlåning, lån, leasing, fakturaköp och faktura
belåning. Framförallt finansieras maskiner och utrustning 
inom skog, jordbruk, verkstad, bygg, IT, sjukvård samt 
inventarier till butikskedjor. Företagsbankens största pro
dukt leasingfinansiering ökade sin utlåningsportfölj under 
året från 754,5 mkr till 860,1 mkr och intäkterna uppgick 
till 65,4 mkr (48,2). 

Marginalen Core vänder sig till små och medelstora 
företag samt myndigheter och kommuner i hela Sverige 
med erbjudanden inom inkasso, ekonomiadministration, 
juridik och personaltjänster. Marginalen Core har ett nära 
samarbete med systerbolaget Konsult AB Marginalen vilka 
erbjuder ekonomikonsulttjänster. Inkassoverksamheten 
erbjuder sedan 30 år tillbaka tjänster som svensk inkasso, 
bostadsinkasso, efterbevakning, förvärv av kreditportföl
jer och utländsk inkasso. Tillsammans med övriga tjänster
bjudanden inom Marginalen Core är målsättningen att 
lyfta av den administrativa bördan från företag och entre
prenörer och på så sätt frigöra både tid och kompetens till 
kärnverksamheten. De största intäktskällorna är inkasso
provisioner, vilka under 2014 uppgick till 25,7 mkr (24,2), 
samt intäkter från förvärvade förfallna kreditportföljer.

AFFÄRSUTVECKLING OCH INVESTERINGAR
Totala investeringar uppgick under året till 12,4 mkr (7,1). I 
januari 2014 lanserade Marginalen en helt ny mobilanpas
sad hemsida. Syftet med den nya hemsidan är att kunna 
möta den allt större trafiken från kunders mobila enheter 
(smartphones och surfplattor) där Marginalen under året 
har kunnat se en utveckling från 25% mobila besök till 
över 50% av alla besök. I samband med den nya hem
sidan gjordes en översyn och utveckling av de digitala 
ansökningsformulären i syfte att förenkla och snabba 
upp nykundsprocessen. 

I juni startade första fasen av den nya internetbanks
plattformen då alla kontokunder fick en ny förbättrad 
onlineservice och möjlighet att logga in med mobilt Bank
Id, något som snabbt blivit den vanligaste inloggnings
metoden. I december kopplades även privatlånekunderna 
upp till den nya internetbanken. Flera produkter kommer 
att integreras i den nya internetbanken, närmast kreditkort 
och företagsprodukter. Parallellt med implementeringen 
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av internetbanken har utvecklingen av en mobilbank 
pågått där kundgränssnitt och design färdigställdes vid 
årsskiftet. Lansering av mobilbank kommer att ske under 
2015. Marginalen har ett strategiskt mål att löpande digita
lisera våra kundkanaler och under året utvecklades även 
möjligheten för nya kunder att signera avtal digitalt. Först 
ut med esignering var privatlånet med lansering i decem
ber 2014. 

Under året har en ny försäkring lanserats där kunden 
kan få kompensation för sina omkostnader i samband med 
inkomstbortfall. Lanseringen är ett led i att öka Margina
lens intäkter från icke räntebaserade produkter och tjäns
ter. En satsning på ett nylanserat Lönekonto med förenk
lad ansökningsprocess på marginalen.se och tydligare 
kunderbjudande resulterade såväl i nya kunder som en 
utnämning till Årets Lönekonto av tidningen Privata Affä
rer. 

Genom ett samarbete med Hammarby Fotboll lanse
rade Marginalen under 2014 ett nytt cobranded kredit
kort som under de första månaderna lockade drygt 2 000 
nya kortkunder till Marginalen. Säkrare internetköp för 
kortkunder har under året genomförts via anslutningen till 
MasterCards Secure och Verified by VISA.

Ett nytt CRMsystem med syfte att uppnå effektivare 
nykundsbearbetning inom B2B segmenten lanserades 
under det fjärde kvartalet och har skapat förutsättningar 
för att säkerställa volymtillväxten för både bank och 
inkassotjänster.   

MEDARBETARE
Under 2014 hade Marginalen i genomsnitt 342 (328) 
medarbetare varav 54,3 (57,3) procent var kvinnor och 
45,7 (42,7) procent män. Samtliga medarbetare har indi
viduella mål som bygger på Marginalens övergripande 
strategiska målsättning. Dessa mål följs kontinuerligt upp 
och Marginalen genomför också en årlig medarbetarun
dersökning vilken syftar till att belysa styrkor såväl som 
utvecklingsområden. Under 2014 deltog 89,1 (90,0) pro
cent av Marginalens medarbetare i medarbetarundersök
ningen. 

MAKROEKONOMISKA FAKTORER SOM  
PÅVERKAR VERKSAMHETEN
Under 2014 präglades den globala ekonomin av ytterligare 
divergering mellan å ena sidan USA och Storbritannien 
som visade på en återhämtning av tillväxten, minskade 
stödåtgärder från FED samt en starkare arbetsmarknad, å 
andra sidan Euroområdet där tillväxten fortsatt var däm
pad och där ECB bedrivit en expansiv penningpolitik 
med låg ränta och kvantitativa lättnader i form av stöd
program. 

Den svenska ekonomin visade på relativa starka tillväxt
tal och ökad sysselsättning samtidigt som hushållens 
sparkvot nådde rekordnivåer. Samtidigt som exportindu
strin drabbades av lägre efterfrågon bidrog de låga rän
torna till att hålla uppe privat konsumtion. Den svaga infla
tionen gjorde att Riksbanken under året sänkte styrräntan 
till rekordlåga 0%. Samtidigt reviderades räntebanan ner 

och styrräntan förväntas nu vara på fortsatt låga nivåer 
under 2015 och Riksbanken förväntas fortsätta att föra en 
expansiv penningpolitik för att nå inflationsmålet om 2%. I 
Februari 2015 justerade Riksbanken ner styrräntan till 
0,10%, justerade ned räntebanan ytterligare samt 
annonserade att man har för avsikt att köpa statsobliga
tioner för att nå sitt inflationsmål. Om dessa åtgärder inte 
visar sig vara tillräckliga kommer Riksbanken göra pen
ningpolitiken ännu mer expansiv.

Hösten präglades av ett kraftigt fallande oljepris vilket i 
sin tur dämpade den globala inflationen. Detta leder till    
ett dilemma för världens centralbanker i dess försök att 
uppnå inflationsmålen då det låga oljepriset förväntas 
bidra till en viss positiv stimulans till tillväxten. Volatiliteten 
på kreditmarknaden tilltog under hösten. Fortsatt geopoli
tisk oro och svagare makrostatistik präglade marknaden. 
Framförallt high yield segmentet drabbades men även 
investment marknaden påverkades. De låga marknads
räntorna, kombinerat med en hög sparkvot hos hushållen, 
bidrog under året till att Marginalen lyckades attrahera 
ytterligare inlåningsvolymer från nya och befintliga kunder 
med sina relativt sett attraktiva villkor. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
Mot bakgrund av att kapitaltäckningsreglerna förändras i 
Europas banksektor, samt med beaktande av Margina
lens förväntningar om fortsatt tillväxt, beslutade Margi
nalen under 2014 om att emittera förlagslån i kapital
marknaden i syfte att förstärka kapitalbasen i Marginalen. 
Emissionerna stängdes i slutet av september 2014 med 
likvid i början av oktober 2014. Totalt tecknades emissio
nerna till 500 mkr. Emissionerna strukturerades som en 
Additional Tier 1obligation (200 mkr) och en Tier 2obli
gation (300 mkr). Intresset för emissionerna var stort 
från både institutionella och privata investerare. Obliga
tionsemissionerna medförde en förstärkning av kapital
basen i Marginalen med 500 mkr och bidrog till att den 
totala kapitalrelationen ökade till ca 15%. Obligationerna 
löper med fast ränta och redovisas, med transaktions
kostnader inkluderade, som efterställda skulder. Från och 
med tredje kvartalet 2014 började Marginalen rapportera 
kvartalsvis finansiell data till investerarna via marginalen.
se och i december togs obligationerna upp till handel på 
NASDAQ Stockholm. 

Vidare har kärnprimärkapitalet ökats genom två aktie
ägartillskott om totalt 206 mkr, varav det ena med mot
svarande reduktion av det supplementära kapitalet om 
141 mkr.

ALLMÄNT OM FINANSIELLA RISKER  
OCH ANDRA RISKER
Marginalen Bank finansieras med både skulder och eget 
kapital. Finansiering med skulder innebär till sin natur lik
viditets och refinansieringsrisker. 
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RESULTAT
Rörelseintäkterna i Marginalen uppgick under året till 
624,4 mkr (556,1). Ränteintäkterna uppgick till 785,7 mkr 
(740,6) och räntekostnaderna uppgick till –343,9 mkr 
(–380,8). Leasingintäkterna uppgick till 65,4 mkr (48,2) 
och provisionsintäkterna uppgick till 96,0 mkr (87,2). 
Kostnader före kreditförluster uppgick till –444,9 mkr 
(–428,4). Personalkostnaderna ökade under året med 7% 
till 256,3 mkr (239,1) mot bakgrund av att Marginalen 
fortsatt att investera i utveckling av organisationen. 
Övriga administrationskostnader minskade samtidigt 
med 1% till 173,6 mkr (174,8), delvis som ett resultat av 
ökad effektivitet i verksamheten. Kreditförluster påver
kade resultatet med –119,7 mkr (–86,2). Rörelseresultatet 
uppgick till 59,8 mkr (41,5). Årets totalresultat uppgick till 
74,4 mkr (26,5). Förhållandet mellan kostnader och intäk
ter uppgick under året till 71% (77) vilket är en förbättring 
jämfört med föregående år. Marginalen mäter också ränte
nettot i förhållandet till kostnader. Denna relation upp
gick under året till 114% (95) vilket också detta är en för
bättring jämfört med föregående år. 

FINANSIELL STÄLLNING
Marginalen Bank har en stark likviditetssituation. Place
ringar hos kreditinstitut samt placeringar i obligationer 
och andra räntebärande värdepapper uppgick vid årets 
slut till 5 058,3 mkr (4 585,7). 

Utlåningen till allmänheten  som vid periodens slut upp
gick till 11 922,0 mkr (10 446,0)  finansieras i allt väsentligt 
av inlåning från allmänheten. Vid periodens slut uppgick 
total inlåning från allmänheten till 15 206,3 (14 015,3). 
Verksamheten i Marginalen är inte beroende av någon 
internationell finansiering. Eget kapital ökade under året 
med 280,4 mkr och uppgick vid periodens slut till 1 109,5 
mkr (829,1). Ökningen är ett resultat av årets totalresultat 
samt aktieägartillskott om sammanlagt 206 mkr.

SOLIDITET
Soliditeten har ökat till 6,5% (5,4).

KAPITALTÄCKNING
Den totala kapitalrelationen, dvs. förhållandet mellan 
kapitalbas och riskvägt exponeringsbelopp, uppgick per 
den sista december 2014 till 15,3%. Kapitalbasen uppgick 
till 1 551,4 mkr (957,2) och riskvägt exponeringsbelopp 
uppgick till 10 142,0 mkr (9 096,2). Kärnprimärkapitalre
lationen ökade under året till 10,0% (8,4) genom att kärn
primärkapitalet ökade till 1 013,4 mkr (766,2).

KAPITAL- OCH LIKVIDITETSUTVÄRDERING
Marginalen utvärderar årligen sina risker för att säker
ställa förmågan att kunna fullgöra sina förpliktelser så att 
de inte äventyras. Olika metoder används för att mäta 
risker i verksamheten. Marginalen ska upprätthålla ett 
kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt 
för att täcka nivån på de risker som Marginalen är expo
nerad för. Denna årliga utvärdering benämns Intern kapi
tal och likviditetutvärdering (IKU). I not 33 Kapitaltäck

ningsanalys beräknar Marginalen kapitalkravet för 
kredit risker enligt schablonmetoden och kapitalkravet för 
operativa risker enligt basmetoden. 

NYA REGELVERK
Under de senaste åren, och framförallt under 2014, har 
ett flertal regelverk som påverkar kapitalkrav och kapital
bas trätt ikraft. Under 2014 innebar detta bland annat att 
banker från och med augusti 2014 skall hålla en kapital
konserveringsbuffert om 2,5% av riskvägt exponerings
belopp. Vidare beslutade Finansinspektionen under 2014 
att en kontracyklisk kapitalbuffert om en nivå om 1,0% av 
riskvägt exponeringsbelopp skall hållas från och med 
september 2015. Regelverken kring likviditetsområdet är 
till viss del fortfarande under framtagande och faststäl
lande. Marginalen deltar aktivt i Bankföreningens olika 
forum och kan därigenom ta del av utveckling inom 
regelområdet på nära håll. 

VERKSTÄLLANDE LEDNING
Bankens verkställande ledning utgörs av individer som 
representerar olika bakgrunder, nationaliteter och erfa
renheter. Ledningen är sammansatt i syfte att föra sam
man representanter från både affärsdivisionerna och från 
särskilda stödfunktioner. Ledningen består av åtta indivi
der som sammanträder veckovis. Under året har inga för
ändringar i den verkställande ledningen skett. 

STYRELSEN
Marginalen Banks styrelse ska enligt bolagsordningen 
bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter. Styrelsen 
bestod vid ingången av 2014 av sju bolagsstämmovalda 
ledamöter utan suppleanter. Samtliga ledamöter omval
des vid årsstämman under våren 2014. 

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE  
DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Marginalen har under de senaste åren gjort stora investe
ringar i verksamheten och byggt en plattform som gör 
att verksamheten står väl förberedd för framtida tillväxt. 
Förmågan att hantera ökade affärsvolymer ser Margina
len som en nyckelfaktor för den framtida utvecklingen. 
Detta samtidigt som investeringarna i innovativ produkt
utveckling och de kontinuerliga anpassningarna till för
ändring av regelverken fortgår. Marginalens bedömning 
är att marknaden fortsätter att utvecklas fördelaktigt för 
samtliga divisioner vilket medför goda affärsmöjligheter. 

VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står:

MKR

ÖVRIGA FONDER 27,3

BALANSERADE  
VINSTMEDEL 981,4

ÅRETS RESULTAT 48,3

1 057,0
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Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

TILL NY RÄKNING  
ÖVERFÖRES 1 057,0

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvi
sas till efterföljande resultat och balansräkningar samt 
till dessa hörande tilläggsupplysningar.

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

Styrning och  
riskhantering
LEGAL STRUKTUR
ESCO Marginalen AB är yttersta moderbolaget och har 
det huvudsakliga syftet att äga aktier i dotterbolag. Mar
ginalen Bank är på grundval av sin konsoliderade situa
tion*, ansvarigt institut i den konsoliderade situationen, 
vilket innebär ett ansvar för att gruppbaserade krav på 
t.ex. kapital samt intern kontroll och styrning uppfylls.  
Bilden nedan visar den konsoliderade situationens legala 
struktur, med de mest väsentliga rörelsedrivande bola
gen illustrerade, ägarförhållanden bolagen emellan samt 
geografisk placering.

Mellan vissa av bolagen i den konsoliderade situationen 
har det upprättats uppdragsavtal avseende koncernge
mensamma och/eller centrala funktioner, t.ex. avseende 
redovisning och IT, i syfte att uppnå en kostnadseffektiv 
organisation och resursallokering. Uppdragsavtalen har 
upprättats enligt den så kallade armlängdsprincipen och i 

Marginalen Bank

Bankaktiebolag

Bankverksamhet

Sverige

ESCO

Marginalen AB

Moderbolag

Sverige

Marginalen AB

Moderbolag

Sverige
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Financial Services

A�ärsutveckling

Sverige

SIA
Aizdevums.lv

Konsument-
finansiering

Lettland

AS MG Capital

Konsument-
finansiering

Lettland

UAB General 
Financing

Konsument-
finansiering

Lettland

UAB Gelvora

Inkasso

Litauen

100%

100%

enlighet med på grupp och dotterbolagsnivå fastställda 
policies för outsourcing. 

*I enlighet med artikel 18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde
pappersföretag. 

ORGANISATION 
Verksamheten i Marginalen bedrivs i tre divisioner och för 
varje division finns en ansvarig divisionschef som rappor
terar till den verkställande direktören. Till stöd för de tre 
divisionerna finns de centralt placerade funktionerna IT, 
HR, Ekonomi, Juridik, Treasury, Marknad och kommunika
tion, AML, Affärsstöd, Kredit samt kontrollfunktioner.

STYRELSE
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NOMINERINGS
KOMMITTÉ
Styrelsen svarar för Marginalens organisation och förvalt
ning av bolagets angelägenheter. Styrelsens ledamöter 
väljs på årsstämman för tiden fram till nästkommande 
årsstämma.

Bolagsstämman har antagit en instruktion till Margina
lens nomineringskommitté som ska bestå av minst tre 
ledamöter som väljs av bolagsstämman. Nominerings
kommittén ska bereda val av ledamöter och suppleanter 
till styrelsen i enlighet med fastställd policy för mångfald 
samt urval och lämplighetsbedömning av styrelsen. Poli
cyn fastställer dels kriterier och processer för urval och 
bedömning av styrelseledamöter, dels de kriterier för 
mångfald som ska tillämpas vid tillsättning av nya leda
möter första gången de väljs till ledamöter. Policyn syftar 
till att säkerställa att Marginalen vid varje tid har lämpliga 
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ledamöter i styrelsen med tillräckliga kvalifikationer och 
erfarenheter samt har en sammantaget bred uppsättning 
egenskaper och kunskaper. Genom ordförandes försorg 
genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete i 
vilken ingår en lämplighetsbedömning av styrelsen som 
helhet och av respektive ledamot.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 
fem och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. 
Marginalens styrelse består av sju ledamöter. Styrelsens 
ordförande är Bertil Johanson och vice ordförande är 
Peter Lönnquist. Styrelsens ledamöter har en bred erfa
renhet från näringslivet och ett samlat, stort branschkun
nande.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har för sitt arbete fastställt en arbetsordning 
som årligen utvärderas och uppdateras vid behov. Under 
år 2014 höll styrelsen totalt 22 möten, varav ett konstitu
erande och 7 ordinarie.

REVISIONS, RISK OCH COMPLIANCEUTSKOTT
Som rådgivare till styrelsen, och för att bistå styrelsen 
bland annat när den övervakar den verkställande led
ningens genomförande av Marginalens riskstrategi, har 
styrelsen inrättat ett revisions, risk och complianceut
skott (RRC). Styrelsen har antagit en instruktion för 
utskottets arbete. Utskottet ska bestå av minst två styrel
seledamöter. 

Ordförande i RRC är Bertil Johanson och övrig leda
mot är Gerth Svensson. Utskottet sammanträdde 11 
gånger under år 2014. 

KREDITDELEGATION
Styrelsen har emellan sig utsett en kreditdelegation som 
skall bestå av minst tre styrelseledamöter, varav minst 
två skall vara ordinarie delegater och en utses till supple
ant. Kreditdelegationen har till uppgift att, i enlighet med 
av styrelsen fastställd kreditpolicy och kreditinstruktion, 
fatta vissa kreditbeslut som beloppsmässigt överstiger 
den beslutandelimit som styrelsen delegerat till annan 
enhet. Styrelsen har utsett Peter Lönnquist och Anders 
Folkvard till delegater i kreditdelegationen, med Bertil 
Johanson som suppleant. Samtliga beslut fattade av kre
ditdelegationen ska anmälas till styrelsen vid nästkom
mande ordinarie styrelsemöte. Beslut om krediter och 
övriga engagemang i den så kallade jävskretsen fattas 
alltid av styrelsen.

SÄRSKILT UTSEDD LEDAMOT FÖR BEDÖMNING AV 
ERSÄTTNINGSPOLICY OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM
Styrelsen har utsett Anders Fosselius till särskild ledamot 
för bedömningen av ersättningspolicy och ersättnings
system och för beredning av styrelsens beslut om ersätt
ningar till den verkställande ledningen och ersättning till 
cheferna för Marginalen Banks kontrollfunktioner samt 
för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. För 
information om ersättningspolicyn och ersättningssys
tem se not 12 Personaluppgifter.

INTERN STYRNING OCH REGELVERK
Som moderbolag till Marginalen Bank har Marginalen AB 
ett ansvar för en lämplig styrning av sin koncern och som 
är anpassad till strukturen, verksamheten och de därmed 
förenliga riskerna. I enlighet med ägardirektiv beslutar 
Marginalen AB om en övergripande affärsplan, riskstra
tegi och struktur på gruppnivå samt fastställer det 

A�ärsstöd

Ekonomi

Kredit

Juridik

AML

Treasury

IT

HR

Marknad och
kommunikation

Privatbanken Företagsbanken Marginalen Core
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1a linjen
2a

3e

Styrelse
Risk, revision och compliancekommitté

F
ö

rsvarslinjer

1a



21MARGINALEN BANK ÅRSREDOVISNING 2014

gruppgemensamma interna regelverket bestående av 
gruppolicys.

Marginalen Bank å sin sida ansvarar som ansvarigt 
institut för att de gruppbaserade kraven enligt Tillsyns
förordningen* (CRR) samt lagen (2014:968) om särskild 
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag upp
fylls. Således måste Marginalen Bank säkerställa att den 
konsoliderade situationen som helhet uppfyller de 
gruppbaserade kraven gällande t.ex. kapital, riskhante
ring samt intern styrning och kontroll. RRC granskar, som 
en av flera interna remissinstanser, samtliga gruppolicys 
innan dessa antas av Marginalen AB:s styrelse.

Utöver de styrdokument som anges specifikt i detta 
avsnitt [Styrning och riskhantering] har styrelsen i Margi
nalen Bank antagit gruppolicys och egna policys för styr
ning, kontroll och riskhantering samt en VDinstruktion 
och en attestinstruktion. Styrdokumenten utvärderas årli
gen och uppdateras vid behov.

Verkställande direktör utses av styrelsen och sköter 
den löpande förvaltningen av Marginalen Bank, vilket 
bland annat innebär ett ansvar för genomförande av de 
affärs och riskstrategier som styrelsen beslutar. Förslag 
till affärs och riskstrategier bereds i verkställande direk
törens ledningsgrupp Executive Management Committee 
(EMC) där divisionscheferna, finanschefen samt cheferna 
för avdelningarna marknad och kommunikation, IT och 
personalfrågor ingår som ledamöter. Förslag till affärs 
och riskstrategier granskas av funktionen för riskkontroll 
och av RRC innan de presenteras för styrelsen.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om 
ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

RISKHANTERING
Marginalen strävar efter ett högt riskmedvetande och att 
endast ta nödvändiga och kalkylerade risker för att 
uppnå sina affärsmål. Styrelsen fastställer årligen en 
riskaptit, det vill säga den nivå och inriktning för risk som 
Marginalen är villig att ta för att uppnå affärsmålen. 
Riskaptiten preciseras kvalitativt och kvantitativt i affärs 
och riskstrategin. Styrelsen genomför minst årligen en 
intern kapital och likviditetsutvärdering (IKU) som 
beskriver Marginalens bedömning av vilket kapital och 
viken likviditet som krävs för att täcka verksamhetens ris
ker i olika scenarior. IKUn integreras med affärs och risk
strategin och används som ett styrmedel i den dagliga 
verksamheten. Styrelsen har härutöver antagit en riskap
tit och riskpolicy för metoder, övergripande limiter samt 
rapporteringsordning avseende risk.

Riskstrategin för Marginalen, och för alla bolag i den 
konsoliderade situationen, baseras på principen om tre 
så kallade försvarslinjer. Den operativa delen av verksam
heten utgör första försvarslinjen och ansvarar för riskhan
teringen. Oberoende riskkontroll och regelefterlevnads
funktioner, dels i Marginalen, dels på koncernnivå, utgör 
andra försvarslinjen. Funktioner för internrevision både 
på bank och koncernnivå utgör tredje försvarslinjen.

RAMVERK FÖR INTERNKONTROLL
För att säkerställa en adekvat riskhantering och att det 
interna regelverket upprätthålls och fungerar i den dag
liga verksamheten har oberoende kontrollfunktioner 
inrättats, dels på koncernnivå, dels i Marginalen.
–  Funktion för regelefterlevnad – kontrollfunktion som 

bevakar att förändringar i externa regelverk implemen
teras, att verksamheten löpande utbildas och kontrolle
rar att policy ś och instruktioner följs.

–  Funktion för riskkontroll – kontrollfunktion som ansva
rar för att kontrollera att verksamheten identifierar, vär
derar och hanterar sina väsentliga risker samt följer upp 
och analyserar verksamheten.

–  Funktion för internrevision – granskar och bedömer på 
styrelsens uppdrag om system, interna kontroller och 
rutiner är lämpliga och effektiva samt utfärdar rekom
mendationer och kontollerar att rekommendationerna 
följs.

På koncernnivå bedrivs kontrollfunktionernas arbete 
genom lokalt, för varje legal enhet, utsedda kontakt
personer som direkt rapporterar till sin respektive kon
cernfunktion. Koncernfunktionerna ansvarar bland annat 
för att konsolidera rapporter från dotterbolagen och rap
porter från Marginalens kontrollfunktioner. De konsolide
rade rapporterna översänds sedan till Marginalens kon
trollfunktioner för vidare rapportering till Marginalens 
styrelse.

För kontrollfunktionernas arbete har den styrelse till 
vilken funktionen rapporterar fastställt instruktioner. I 
enlighet med riktlinjerna i Marginalens kvalitets och led
ningssystem upprättas årligen aktivitetsplaner för res
pektive kontrollfunktion i Marginalen.

Funktionen för regelefterlevnad i Marginalen är under
ställd verkställande direktör och rapporterar månadsvis 
förändringar i regelverk till verkställande direktör och 
ledning samt lämnar en mer omfattande rapport avse
ende regelverk och regelefterlevnad kvartalsvis till verk
ställande direktör, RRC och styrelse. Chefen för regelef
terlevnad presenterar muntligen sina kvartalsrapporter 
för RRC samt minst årligen för styrelsen.

Funktionen för riskkontroll i Marginalen Bank är under
ställd verkställande direktör och granskar den månadsvis 
upprättade rapporten om utvecklingen av kapitalbasen 
och kapitaltäckning. Granskningarna utgör en del av 
underlagen till den löpande verksamhetsstyrningen och 
kommande beslut. Funktionen för riskkontroll rapporte
rar månadsvis iakttagelser till verkställande direktör och 
ledning samt upprättar kvartalsvis en riskkontrollrapport 
som lämnas till verkställande direktör, RRC och styrelse. 
Funktionens kvartalsrapporter redovisas muntligt till sty
relsen av chefen för funktionen för riskkontroll.

Funktionen för internrevision i Marginalen rapporterar 
till styrelsen i Marginalen och kallas regelmässigt till RRCs 
och styrelsens möten.
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RESULTATRÄKNING 2014 2013 2012 2011 2010

RÄNTENETTO 507,2 408,0 361,1 133,4 93,4

PROVISIONSNETTO 78,4 75,1 74,5 65,6 45,6

NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 2,6 43,8 15,7 23,4 –0,9

ÖVRIGA INTÄKTER 36,1 29,2 67,3 241,3 174,1

SUMMA INTÄKTER 624,3 556,1 518,6 463,7 312,2

ADMINISTRATIONSKOSTNADER –429,9 –413,9 –406,0 –390,9 –242,1

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA  
OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR –15,0 –14,5 –15,6 –11,1 –33,9

SUMMA KOSTNADER –444,9 –428,4 –421,6 –402,0 –276,0

RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 179,5 127,7 97,0 61,7  36,2

KREDITFÖRLUSTER, NETTO –119,7 –86,2 –87,6 –55,0 –13,9

RÖRELSERESULTAT 59,8 41,5  9,4 6,7 22,3

BOKSLUTSPOSITIONER — — 18,6 — –0,4

SKATTER –11,7 –10,8 5,0 –2,0 –5,7

ÅRETS RESULTAT 48,3 30,7 33,0 4,7 16,2

TOTALRESULTAT EFTER SKATT 74,4 26,5 32,9 4,6 16,3

BALANSRÄKNING 2014–12–31 2013–12–31 2012–12–31 2011–12–31 2010–12–31

TILLGÅNGAR:

UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT 950,3 575,7 760,4 5 020,6 4 756,7

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN 11 922,0 10 446,0 8 562,6 3 255,3 1 965,6

OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEB. VÄRDEPAPPER 4 108,0 4 010,0 2 474,4 — 1 494,6

ÖVRIGA TILLGÅNGAR 194,0 337,9 414,4 428,5 267,8

SUMMA TILLGÅNGAR 17 174,3 15 369,5 12 211,8 8 704,4 8 484,7

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 15 206,3 14 015,3 10 908,1 8 163,0 7 998,1

ÖVRIGA SKULDER 320,5 334,1 310,1 168,3 177,7

EFTERSTÄLLDA SKULDER 538,0 191,0 191,0 90,0 90,0

OBESKATTADE RESERVER — — — 18,6 18,6

EGET KAPITAL 1 109,5 829,1 802,6 264,5 200,2

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 17 174,3 15 369,5 12 211,8 8 704,4 8 484,7

Resultat och balansräkning i sammandrag
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Nyckeltal*

NYCKELTAL 2014 2013 2012 2011 2010

VINSTMARGINAL, % 9,6 7,5 1,8 1,5 7,1

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, % 4,8 4,0 1,0 1,5 8,7

RÄNTETÄCKNINGSGRAD, GGR 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2

SOLIDITET, % 6,5 5,4 8,1 4,2 3,5

KAPITALBAS, MKR 1 551,4 957,2 897,9 320,9 283,3

KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATION, % 10,0% 8,4% 9,1% 8,2% 10,3%

PRIMÄRKAPITALRELATION, % 11,9% 10,0% 10,9% 9,6% 12,4%

TOTAL KAPITALRELATION, % 15,3% 10,5% 11,5% 11,4% 15,0%

LIKVIDITETSTÄCKNINGSGRAD (LCR, CRR), % 221,0% — — — —

JUSTERAT EGET KAPITAL, MKR 1 109,5 829,1 802,6 279,0 214,7

BALANSOMSLUTNING, MKR 17 174,3 15 369,5 12 211,8 8 704,4 8 484,7

AVKASTNING PÅ TILLGÅNGAR, % 0,37% 0,30% 0,09% 0,08% 0,53%

RÖRELSERESULTAT, MKR 59,8 41,5 9,4 6,7 22,3

TOTALRESULTAT EFTER SKATT, MKR 74,4 26,5 32,9 4,6 16,3

K/I TAL, % 90,4% 92,5% 98,2% 98,6% 92,9%

HELTIDSTJÄNSTER, ANTAL 357 328 299 247 122

UTLÅNING/INLÅNING, % 78,4% 74,5% 78,5% 39,9% 24,6%

KREDITFÖRLUSTNIVÅ, % 1,1% 0,9% 1,5% 2,1% 1,1%

RISKEXPONERINGSBELOPP, MKR 10 142,0 9 096,2 7 788,3 2 808,9 1 885,1

RÄNTENETTO:
Ränteintäkter och leasingintäkter minus räntekostnader och  
leasingavskrivningar

VINSTMARGINAL:
Resultat före bokslutsdispositioner dividerat med rörelseintäkter

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL:
Justerat resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget  
kapital

RÄNTETÄCKNINGSGRAD:
Rörelseresultat ökat med räntekostnader dividerat med ränte
kostnader

SOLIDITET:
Justerat eget kapital vid årets utgång dividerat med totala till
gångar vid årets utgång

KAPITALBAS:
Summan av primär och supplementärkapital minus avdrag enligt 
kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013) artikel 36

KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATION:
Kärnprimärkapital dividerat med det totala riskvägda expone
ringsbeloppet

PRIMÄRKAPITALRELATION:
Primärkapital dividerat med det totala riskvägda  
exponeringsbeloppet

TOTAL KAPITALRELATION:
Kapitalbasen dividerat med det totala riskvägda  
exponeringsbeloppet

LIKVIDITETSTÄCKNINGSGRAD (LCR):*
Likviditetsreservens storlek i relation till ett förväntat stressat 
utflöde under en 30dagarsperiod

JUSTERAT RESULTAT:
Resultat före bokslutsdispositioner med avdrag för  
22% schablonskatt (För år t o m 2012 26,3%)

JUSTERAT EGET KAPITAL:
Eget kapital plus 78% av obeskattade reserver  
(För år t o m 2012 73,7%)

AVKASTNING PÅ TILLGÅNGAR:
Rörelseresultat dividerat med genomsnittlig balans omslutning

TOTALRESULTAT EFTER SKATT:
Periodens totalresultat inkl. komponenter som har eller kan 
komma att omklassificeras till resultaträkningen

K/I TAL:
Totala rörelsekostnader dividerat med totala rörelseintäkter

UTLÅNING/INLÅNING:
Utlåning till allmänheten dividerat med inlåning från  
allmänheten 

KREDITFÖRLUSTNIVÅ:
Kreditförluster netto dividerat med genomsnittlig utlåning till  
allmänheten

RISKEXPONERINGSBELOPP:
Med riskvägda exponeringar avses åsatt värde på  
en exponering, i och utanför balansräkningen.

* Enligt nytt regelverk fr. o m 2014.
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Resultaträkning

 NOT
 2014-01-01                            
–2014-12-31 

 2013-01-01                            
–2013-12-31 

RÖRELSENS INTÄKTER

RÄNTEINTÄKTER 785,7 740,6

LEASINGINTÄKTER 65,4 48,2

RÄNTEKOSTNADER –343,9 –380,8

RÄNTENETTO 4 507,2 408,0

ERHÅLLNA UTDELNINGAR 9,0 —

PROVISIONSINTÄKTER 5 96,0 87,2

PROVISIONSKOSTNADER 6 –17,6 –12,1

NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 7 2,6 43,8

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 9, 10 27,2 29,2

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 624,4 556,1

RÖRELSENS KOSTNADER

ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER:  

PERSONALKOSTNADER 12 –256,3 –239,1

ÖVRIGA ADMINISTRATIONSKOSTNADER 11, 13, 14 –173,6 –174,8

AV- OCH NEDSKRIVNING AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 15 –15,0 –14,5

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER FÖRE KREDITFÖRLUSTER –444,9 –428,4

RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 179,5 127,7

KREDITFÖRLUSTER, NETTO 18 –119,7 –86,2

 

RÖRELSERESULTAT 59,8 41,5

INKOMSTSKATT 20 –11,7 –10,8

ÅRETS RESULTAT 48,3 30,7

Rapport över totalresultat och övrigt totalresultat

 NOT
 2014-01-01                            
–2014-12-31 

 2013-01-01                            
–2013-12-31 

ÅRETS RESULTAT REDOVISAT ÖVER RESULTATRÄKNINGEN 48,3 30,7

KOMPONENTER SOM KAN KOMMA ATT  
OMKLASSIFICERAS TILL RESULTATRÄKNINGEN

VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ OBLIGATIONER 33,5 -5,3

UPPSKJUTEN SKATT PÅ VÄRDEFÖRÄNDRING OBLIGATIONER -7,4 1,1

ÅRETS ÖVRIGT TOTALRESULTAT EFTER SKATT 26,1 -4,2

SUMMA TOTALRESULTAT 74,4 26,5
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Balansräkning

NOT 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR 

KASSA 0,0 0,0

UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT 21, 40 950,3 575,7

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN 22 11 922,0 10 446,0

OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE  
VÄRDEPAPPER 16 4 108,0 4 010,0

DERIVAT 37 0,1 3,6

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 39 — 0,4

AKTIER OCH ANDELAR 17 5,0 37,4

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 15 35,4 35,8

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 15 8,0 10,1

ÖVRIGA TILLGÅNGAR 23 62,5 131,2

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 24 83,0 119,4

SUMMA TILLGÅNGAR 17 174,3 15 369,5

SKULDER OCH EGET KAPITAL

INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 25 15 206,3 14 015,3

DERIVAT 37 1,9 —

ÖVRIGA SKULDER 26 162,4 200,5

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 27 121,3 94,5

AVSÄTTNINGAR 28 34,9 39,1

EFTERSTÄLLDA SKULDER 29 538,0 191,0

SUMMA SKULDER 16 064,8 14 540,4

EGET KAPITAL 19, 30

BUNDET EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL 52,5 52,5

52,5 52,5

FRITT EGET KAPITAL

FOND FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS 27,3 1,2

BALANSERAD VINST 981,4 744,7

ÅRETS RESULTAT 48,3 30,7

1 057,0 776,6

SUMMA EGET KAPITAL 1 109,5 829,1

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 17 174,3 15 369,5

POSTER INOM LINJEN

FÖR EGNA SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER 31 74,4 64,6

ANSVARSFÖRBINDELSER — 1,0

ÅTAGANDEN 32 1 075,1 1 053,3
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Förändringar i eget kapital

AKTIEKAPITAL* RESERVER

FOND FÖR 
FINANSIELLA 
TILLGÅNGAR 

SOM KAN  
SÄLJAS

BALANSERADE 
VINSTMEDEL TOTALT

INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2013 52,5 — — 750,1 802,6

ÅRETS RESULTAT 25,3 25,3

ÖVRIGT TOTALRESULTAT  
(NETTO EFTER SKATT) 1,2 1,2

TOTALRESULTAT 1,2 25,3 26,5

TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE

LÄMNAT  KONCERNBIDRAG  
(NETTO EFTER SKATT) –53,0 –53,0

ERHÅLLET AKTIEÄGARTILLSKOTT 53,0 53,0

SUMMA TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE 0,0 0,0

UTGÅENDE EGET KAPITAL 31 DECEMBER 2013 52,5 — 1,2 775,4 829,1

AKTIEKAPITAL* RESERVER

FOND FÖR 
FINANSIELLA 
TILLGÅNGAR 

SOM KAN  
SÄLJAS

BALANSERADE 
VINSTMEDEL TOTALT

INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2014 52,5 — 1,2 775,4 829,1

ÅRETS RESULTAT 48,3 48,3

ÖVRIGT TOTALRESULTAT (NETTO EFTER 
SKATT) 26,1 26,1

TOTALRESULTAT 26,1 48,3 74,4

TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE

LÄMNAT  KONCERNBIDRAG  
(NETTO EFTER SKATT) –78,0 –78,0

ERHÅLLET AKTIEÄGARTILLSKOTT 284,0 284,0

SUMMA TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE 206,0 206,0

UTGÅENDE EGET KAPITAL 31 DECEMBER 2014 52,5 — 27,3 1 029,7 1 109,5 

* Antal aktier uppgår till 525 000 st med ett kvotvärde av 100 SEK.
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 2014-01-01             
–2014-12-31 

 2013-01-01             
–2013-12-31 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN * 546,1 739,4 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

RÖRELSERESULTAT 59,8 41,5

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN SOM BELASTAT DETTA RESULTAT 15,0 14,5

UTDELNIGAR –9,0 —

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR UTLÅNING TILL ALLMÄNEHTEN 93,1 54,3

FÖRÄNDRING AV RÄNTEFORDRAN 6,0 –13,6

FÖRÄNDRING AV RÄNTESKULD 29,4 24,7

KREDITRESERVERINGAR 119,7 86,2

RÖRELSERESULTAT EFTER JUSTERINGAR 314,0 207,6

BETALD SKATT 3,2 –6,0

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN –1 476,0 –1 940,6

ÖVRIGA RÖRELSETILLGÅNGAR –114,9 73,8

ÖVRIGA RÖRELSESKULDER –32,7 –66,9

FÖRÄNDRING I OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER –38,3 –1 539,2

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN –1 344,7 –3 271,3

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

INVESTERINGAR I IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR –10,4 –11,1

INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR –2,1 –3,1

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN –12,5 –14,2

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 1 191,0 3 107,3

LÄMNAT KONCERNBIDRAG –100,0 –68,0

ERHÅLLET AKTIEÄGARTILLSKOTT 284,0 53,0

FÖRÄNDRING AV LÅNGA LÅN OCH EFTERSTÄLLDA SKULDER 347,0 —

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 1 722,0 3 092,3

 

PERIODENS KASSAFLÖDE 364,8 –193,3

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 910,9 546,1

* I likvida medel ingår Kassa och tillgodohavande hos centralbanker samt Utlåning till kreditinstitut med avdrag för spärrade medel.  
   

BETALDA OCH ERHÅLLNA RÄNTOR SOM INGÅR I KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

BETALDA RÄNTOR 323,9 356,5

ERHÅLLNA RÄNTOR 857,1 819,1

Kassaflödesanalys
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Not 1 ALLMÄN INFORMATION

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ.) bedriver bank-
verksamhet med tjänster inom lån och sparande samt ett 
antal kontokortsprodukter till allmänheten. Vidare tillhan-
dahåller Marginalen finansieringslösningar och ekonomi-
administrationstjänster till företag. Verksamheten bedrivs 
på 6 orter i Sverige. 

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. 

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRKL 
(1995:1559) 7 kap 5§ upprättas inte någon koncernredo-
visning. 

Marginalens adress är Valhallavägen 66, 100 41 Stock-
holm. Den 12 mars 2015 godkände styrelsen årsredovis-
ningen som slutgiltigt ska godkännas av årsstämman den 
29 april 2015.

Not 2 SAMMANFATTNING AV 
 VIKTIGA REDOVISNINGS
PRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna redovisning upprättats anges nedan. Principerna 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om 
inte annat anges. Bokfört värde överensstämmer med 
verkligt värde, om inget annat anges.

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. FFFS 2008:25, så 
kallad lagbegränsad IFRS, innebär att International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de god-
känts 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.

2.2   ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
UPPLYSNINGAR AVSEENDE 2014
(a) Nya och ändrade standarder, samt tolkningar som till-
lämpas av bolaget.

Ändring av FFFS 2008:25 rörande upplysningar om 
kapitaltäckningsanalys.

Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första 
gången är obligatoriska för det räkenskapsår som bör-
jade 1 januari 2014 har haft någon väsentlig inverkan på 
Marginalen Bank Bankaktiebolags resultat- eller balans-
räkning. Tillkommande upplysningar till följd av ändringar i 
FFFS 2008:25 framgår av not 33 Kapitaltäckning. 

Några nya eller reviderade IFRS:er samt tolkningsutta-
landen utöver ovan angivna har inte tillämpats eller har 
inte haft någon väsentlig effekt på Marginalens finansiella 
ställning, resultat eller upplysningar. 
(b) Standarder samt ändringar och tolkningar av befint-
liga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som 
inte har tillämpats i förtid av Marginalen Bank Bankaktie-
bolag.

FRAMTIDA ÄNDRINGAR AV IFRS 
ÅRLIGA FÖRBÄTTRINGAR 2010-2012, 2011-2013 OCH 
2012-2014 
Årliga förbättringar ändrar befintliga standarder avse-
ende presentation, redovisning och värdering och andra 
redaktionella rättningar. Förbättringarna börjar gälla för 
räkenskapsår som påbörjas 1 juli 2014 (2010-2012 och 
2011-2013) och 1 januari 2016 (2012-2014) eller senare och 
har ännu inte antagits av EU. Införandet förväntas inte ha 
någon väsentlig effekt på Marginalens finansiella rapporter. 

IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS WITH  
CUSTOMERS
I maj 2014 utfärdades den nya standarden IFRS 15, vilken 
fastställer principer för rapportering av användbar infor-
mation avseende typ, belopp, tidpunkt och osäkerhet i 
kundkontraktsintäkter och kassaflöden. Standarden inför 
en femstegsmodell med redovisnings- och värderings-
krav samt nya upplysningar. Standarden ska tillämpas 
från 1 januari 2017 men har ännu inte godkänts av EU. 
Marginalen utvärderar för närvarande standardens 
påverkan på Marginalens finansiella rapporter. 

IFRS 9 – FINANCIAL INSTRUMENTS
Den 24 juli 2014 utfärdades IFRS 9, vilken ersätter IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Stan-
darden innehåller regler för redovisning, klassificering 
och värdering, nedskrivning, bortbokning och generella 
regler för säkringsredovisning. Standarden har utfärdats  
i faser, där den nu under 2014 utfärdade versionen ersätter 
alla tidigare versioner. IFRS 9 ska tillämpas från 1 januari 
2018, men tidigare tillämpning är tillåten. Standarden har 
ännu inte antagits av EU och det finns ännu inte något 
tidplan för när ett sådant godkännande kan förväntas. 
Marginalen utvärderar för närvarande standardens 
påverkan på bankens finansiella rapporter. 

Nya regler för klassificering och värdering av finansiella 
tillgångar reducerar antalet värderingskategorier och 
fokuserar istället på Marginalens affärsmodell avseende 
hur de finansiella tillgångarna används och om kontrakts-
enliga kassaflöden enbart representerar nominellt belopp 
och ränta. IFRS 9 introducerar också en förväntad kredit-
förlustmodell, vilken tar bort kravet att identifiera en 
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inträffad förlusthändelse. Den nya modellen fastställer en 
trestegshantering baserad på om betydande förändringar 
i kreditrisken inträffat. 

Reglerna för finansiella skulder är i huvudsak oföränd-
rade jämfört med IAS 39. Den största ändringen är att 
verkligt värdeförändringar till följd av egen ändrad kre-
ditvärdighet i finansiella skulder som valts att oåterkalle-
ligt värderas till verkligt värde får redovisas i övrigt total-
resultat istället för i resultaträkningen. De ny allmänna 
reglerna för säkringsredovisning medger företagen att 
på ett bättre sätt reflektera deras riskhantering i de 
finansiella rapporterna. 

PÅVERKAN PÅ KAPITALKRAV
De årliga förbättringarna förväntas inte ha någon väsent-
lig påverkan på kapitalkrav, kapitalbas eller stora expone-
ringar.

2.3   OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
(A) FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTVALUTA
Marginalens funktionella valuta är svenska kronor (kr).

(B) TRANSAKTIONER OCH BALANSPOSTER
Fordringar och skulder har värderats till balansdagens 
kurs. Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen 
under rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. 
För att minimera valutakursdifferenserna, har nettoposi-
tioner 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. 

2.4   INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter redovisas när intäkten kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelar 
som är förknippade med transaktionen kommer att till-
falla Marginalen. Marginalens intäkter härrör sig till olika 
typer av produkter och tjänster och särredovisas löpande 
per division. I de fall det är fråga om tillhandahållande av 
tjänster, redovisas intäkten i den period då tjänsten 
utförts och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de 
ekonomiska fördelarna som tillfaller Marginalen, avser 
både fast arvode och löpande räkning. 

RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i 
resultaträkningen består av räntor på finansiella till-
gångar och skulder. Ränteintäkter på fordringar och rän-
tekostnader på skulder redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Ränteintäkter och räntekostnader 
inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av 
erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, trans-
aktionskostnader, eventuella rabatter, andra skillnader 
mellan ursprungliga värdet av fordran/skulden och det 
belopp som regleras vid förfall.

LEASINGINTÄKTER
I posten leasingintäkter redovisas intäkter inom produkt-
leasing och avbetalningsköp, nettot av leasingintäkter, d 
v s efter direkta kostnader som periodiseras och redovi-
sas enligt annuitetsmetoden under leasingavtalets löptid. 
Med produktleasing avses främst finansiell leasing av 
skogs- och entreprenadmaskiner samt butiksinredning.

PROVISIONSINTÄKTER OCH PROVISIONSKOSTNADER
Provisionsintäkter härrör från tjänster som tillhandahålls 
inom produkterna inkasso, belåning och efterbevakning 
samt intäkter på förmedlade försäkringar. Hur provisions-
intäkten redovisas beror på i vilket syfte avgiften tas ut. 
Avgiften intäktsredovisas antingen i takt med att tjäns-
terna 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 intäkten hänförs. 

NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner består 
av intäkter samt realiserade och orealiserade värdeför-
ändringar. Värdeförändringarna består av valutakursför-
ändringar, värdeförändringar avseende valutaterminer, 
verkligt värdeförändring avseende tillgångar som klassifi-
ceras som tillgångar som kan säljas samt verkligt värde-
förändring avseende utlåning till allmänheten.

2.5   ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Allmänna administrationsomkostnader omfattar perso-
nalkostnader inklusive löner, pensionskostnader, arbets-
givaravgifter och andra sociala avgifter, utbildning och 
övriga personalomkostnader. Här redovisas även övriga 
administrationskostnader som omfattar lokalkostnader, 
kontorskostnader, arvoden, förvärvskostnader och övriga 
administrationskostnader.

2.6   FINANSIELLA TILLGÅNGAR – KLASSIFICERING 
OCH VÄRDERING
Ett finansiellt instrument definieras som varje form av 
avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag 
och samtidigt en finansiell skuld eller eget kapitalinstru-
ment hos motparten. Marginalen klassificerar sina finan-
siella tillgångar i följande kategorier; finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen, låne-
fordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar 
som kan säljas. Klassificeringen är beroende av vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades för. Led-
ningen fastställer klassificeringen av de finansiella till-
gångarna vid det första redovisningstillfället. De finan-
siella tillgångarna, beskrivna nedan visas i matris, se not 
34 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder.  
Tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och Marginalen har överfört i stort sett alla ris-
ker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 

FORTS. NOT 2
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(A) FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL 
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN 
Alla derivat anses vara införskaffade för handelsändamål 
och klassificeras till verkligt värde via resultaträkningen. 
Finansiella tillgångar som innehas i syfte att erhålla kon-
traktsmässiga kassaflöden som förvaltas och utvärderas 
baserat på verkligt värde (den så kallade verkligt värde 
optionen), utgörs av vissa förvärvade portföljer med för-
fallna krediter och klassificeras även de till verkligt värde 
via resultaträkningen. Vid förvärvstidpunkten och i efter-
följande 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 värderas baserat på 
marknadsnoteringar på balansdagen. Förvärvade för-
fallna kreditportföljer värderas utifrån förväntade fram-
tida kassaflöden diskonterade till nuvärde vid varje rap-
portperiod. Dessa portföljer utgörs främst av fordringar 
på svenska privatpersoner. 

(B) LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella till-
gångar som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
rubrikerna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmän-
heten, Övriga tillgångar samt utgör del av upplupna 
intäkter inom posten förutbetalda kostnader och upp-
lupna intäkter. Lånefordringar och kundfordringar redovi-
sas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostna-
der, och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med even-
tuell reservering för värdeminskning. Värderingar drivs 
huvudsakligen av de prognoser om framtida kassaflöden 
som verksamheten 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 har klassificerat 
de tillgångar som redovisas under rubriken Obligationer 
och andra räntebärande värdepapper 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 klassi-
ficeras i denna kategori. Tillgångar i denna kategori vär-
deras initialt till verkligt värde plus transaktionskostnader 
och i efterföljande perioder till verkligt värde. Värdeför-
ändringen redovisas mot övrigt totalresultat. När en till-
gång i denna kategori säljs eller skrivs ner förs ackumule-
rade justeringar av verkligt värde från eget kapital till 
resultaträkningen som vinster eller förluster från finan-
siella instrument under rubriken Nettoresultat av finan-
siella transaktioner. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och Marginalen 

har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. 

För mer info se även not 35 Verkligt värde.

2.7   NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Marginalen 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 lig-
ger under dess anskaffningsvärde, som en indikator på 
att nedskrivningsbehov föreligger. Om sådant bevis före-
ligger för finansiella tillgångar som kan säljas, tas den 
ackumulerade förlusten - beräknad som skillnaden mel-
lan anskaffningsvärde och aktuellt verkligt värde, med 
avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar som redovi-
sats i resultaträkningen - bort från eget kapital och redo-
visas i resultaträkningen. Nedskrivning av eget kapitalin-
strument, vilka redovisats i resultaträkningen, återförs 
inte över resultaträkningen. Till de kriterier som Margina-
len använder för att fastställa om det föreligger objektiva 
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger här: 
–  betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller 

gäldenären, 
–  ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betal-

ningar av räntor och kapitalbelopp,
–  bolaget beviljar, av ekonomiska eller juridiska skäl som 

sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårighe-
ter, en eftergift som låntagaren annars inte skulle över-
väga,

–  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 minsk-
ning av de uppskattade framtida kassaflödena från en 
portfölj av finansiella tillgångar sedan dessa tillgångar 
redovisades första gången, trots att minskningen inte 
kan identifieras 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 kopp-
ling till uteblivna betalningar inom tillgången i portföljen.

2.8   RESERVERINGAR AV LÅNEFORDRINGAR OCH 
KUNDFORDRINGAR
Reserveringar för befarade förluster redovisas när Margi-
nalen bedömer att en konkret risk föreligger att Margina-
len inte kommer att återfå hela eller delar av dess for-
dran. 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 Marginalen att tro att 
fordran inte kommer att bli fullt betald. Reservering skall 
göras med skillnaden mellan tillgångens värde och vad 

FORTS. NOT2



32 MARGINALEN BANK ÅRSREDOVISNING 2014

Marginalen 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 ford-
ringar med liknande status. För företagsfordringar tilläm-
pas normalt individuella reserveringar där varje enskilt 
engagemang bedöms utifrån Marginalens kunskap om 
motparten, produkten och befintliga säkerheter. Avskriv-
ning av fordringar sker endast när Marginalen med stor 
säkerhet kan bestämma att ytterligare betalningar inte 
kommer Marginalen tillgodo. Detta sker t.ex. då inga 
ytterligare säkerheter kan realiseras vid avslutad konkurs, 
rekonstruktion där Marginalen gått med på nedskrivning, 
dödsboanmälan eller avslutad skuldsanering. I vanliga fall 
är avskrivningar sedan tidigare reserverade med relevant 
belopp.

Tillgångens redovisade värde minskas genom ett vär-
deminskningskonto och posten redovisas i resultaträk-
ningen i posten kreditförluster, netto. När en fordran inte 
kan drivas in skrivs den av mot värdeminskningskontot. 
Återvinning av belopp som tidigare skrivits bort kredite-
ras kreditförluster, netto i resultaträkningen. Poster som 
ingår är kundfordringar, utlåning till kreditinstitut och 
utlåning till allmänheten.

2.9   DERIVATINSTRUMENT
Marginalens derivatinstrument uppfyller inte kriterierna 
för säkringsredovisning. Förändringar i verkligt värde för 
sådana derivatinstrument redovisas omedelbart i resul-
taträkningen i posten Nettoresultat av finansiella transak-
tioner. Nettoredovisningen återspeglar Marginalens för-
väntade kassaflöde vid reglering av de finansiella 
instrumenten eftersom både tillgången och skulden reali-
seras samtidigt. Upplysning om derivatens bruttoresultat 
samt om realiseringen inneburit ett positivt eller negativt 
marknadsvärde har angetts i not 36 Derivat. 

2.10 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT
I Utlåning till kreditinstitut ingår banktillgodohavanden 
och Utlåning till andra kreditinstitut.

2.11 FINANSIELLA SKULDER - KLASSIFICERING OCH 
VÄRDERING
Finansiella skulder klassificeras i kategorin andra finan-
siella skulder och ingår i rubrikerna Skulder till kreditinsti-
tut, Inlåning från allmänheten, Övriga skulder samt del av 
Upplupna kostnader. De finansiella skulderna beskrivna 
nedan redovisas i not 34 Klassificering av finansiella till-
gångar och skulder. Skulder till kreditinstitut, Leveran-
törsskulder och Inlåning från allmänheten redovisas 
inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktions-
kostnader. Posterna redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet 
belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbe-
talningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat 
över låneperioden, med effektivräntemetoden. Finan-
siella skulder tas bort från balansräkningen när skyldig-
heten att erlägga ersättning för instrumentet har löpt ut 

eller överförts och Marginalen har frigjorts från alla risker 
och skyldigheter som är förknippade med den finansiella 
skulden.

2.12 LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kassa och tillgodohavande hos 
kreditinstitut med undantag för spärrade medel. Med till-
godohavande avses medel som är tillgängliga när som 
helst. Det innebär att samtliga likvida medel är använd-
bara omgående, se not 21 Utlåning till kreditinstitut.

2.13 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärdet minskat med ackumulerade planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet 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 brut-
tovärdet för en anläggningstillgång tas bort ur balansräk-
ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga eko-
nomiska 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 utgif-
terna för utveckling av datorprogram och system kan 
hänföras till identifierbara tillgångar som kontrolleras av 
Marginalen och en nyttjandeperiod överstigande ett år. 
Planenliga avskrivningar har beräknats på ursprungliga 
anskaffningsvärden. Avskrivningar sker linjärt för imma-
teriella anläggningstillgångar. Immateriella anläggnings-
tillgångar utgörs främst av utveckling av redan inköpta 
IT-system där direkta hänförbara utgifter balanseras som 
en del av programvaran, utgifter för anställda och en 
skälig andel av indirekta kostnader. Övriga utvecklings-
kostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnads-
förs 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. 

2.14 NEDSKRIVNING AV EJ FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för använd-
ning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventu-
ellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms 
med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning 
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinnings-
värdet 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, 
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andra än finansiella tillgångar, som tidigare har skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återfö-
ring bör göras.

2.15 SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom 
då underliggande transaktioner redovisas direkt mot 
eget kapital eller i övrigt totalresultat, varvid även tillhö-
rande skatteeffekt redovisas i eget kapital respektive 
övrigt totalresultat. 

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avse-
ende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som 
gäller per balansdagen. Här ingår även justering av aktu-
ell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

UPPSKJUTEN SKATT 
Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt från tem-
porära skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteford-
ringar redovisas endast i den mån det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. 

SKATTEEFFEKT PÅ KONCERNBIDRAG
Koncernbidrag redovisas som huvudregel direkt mot fritt 
eget kapital. Därav beaktas skatteeffekten på koncernbi-
draget genom att hänsyn tas till påverkan på aktuell 
inkomstskatt.

2.16 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR
Löner och ersättningar kostnadsförs i posten personal-
kostnader i takt med att de uppkommer. Skulder för upp-
lupna ersättningar till anställda redovisas i posten övriga 
skulder.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Marginalens pensionsplaner är avgiftsbestämda. För 
avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget avgifter 
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäk-
ringsplaner på avtalsenlig eller frivillig basis. Bolagets 
pensionskostnad presenteras i not 12 Personaluppgifter. 

2.17 LEASING
Leasingkontrakt delas in i finansiella och operationella. 
Finansiella leasingkontrakt innebär att de ekonomiska ris-
ker 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 är leasetagare avser operationella lea-
singavtal. Kostnader för operationell leasing redovisas så 
att leasingavgiften kostnadsförs löpande jämt över lea-
singperioden. Alla Marginalens leasingavtal där Margina-
len är leasegivare har bedömts vara finansiella leasingav-

tal och redovisas som utlåning. Erhållna betalningar 
allokeras och redovisas som amortering av fordran res-
pektive som leasingintäkt. Leasingintäkten fördelas så att 
en jämn förräntning erhålls under varje periods redovi-
sade nettoinvestering. Amortering görs enligt annuitets-
metoden och kontraktens löptid är generellt 36 alterna-
tivt 60 månader. 

2.18 UTDELNINGAR
Utdelning till aktieägare redovisas som skuld i Margina-
lens finansiella rapporter i den period då utdelningen 
beslutas av Marginalens aktieägare.

2.19 KREDITFÖRLUSTER
Resultaträkningen belastas med kreditförluster som 
befaras uppstå eller som kunnat konstateras under året, 
med avdrag för återvunna tidigare redovisade kreditför-
luster. För konstaterade förluster sker alltid redovisning 
efter individuell värdering av fordran. För reserveringar 
för befarade förluster kan fordran vara bedömd individu-
ellt eller genom en gruppvis bedömning av en homogen 
grupp av fordringar. 

Som utgångspunkt för gruppvisa reserveringar gäller 
att lånefordringar klassificeras som osäkra då räntor och 
amorteringar är förfallna mer än 30 dagar. För individu-
ella reserveringar görs en bedömning av samtliga kredi-
ter 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. 

2.20 AVSÄTTNINGAR
Posten består endast av avsättning för uppskjuten skatt, 
se not 28 Avsättningar.

2.21 KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys för Marginalen upprättas enligt indi-
rekt metod. Likvida medel redovisas i balansräkningen 
under posterna Kassa och Utlåning till kreditinstitut.

2.22 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
För att upprätta årsredovisningen i enlighet med lagbe-
gränsad IFRS krävs att företagsledningen gör bedöm-
ningar och uppskattningar baserade på historiska erfa-
renheter och antaganden som anses vara rimliga och 
rättvisande. Faktiska utfall kan sålunda avvika från 
bedömda uppskattningar.

FÖRVÄRVADE KREDITPORTFÖLJER
Förvärvade kreditportföljer värderas med stöd av nuvär-
desberäkning på förväntade framtida kassaflöden. 
Beräkning och uppföljning sker månadsvis för att säker-
ställa att redovisat värde är rättvisande. Eventuell värde-
justering sker via resultaträkningen. Eftersom värde-
ringen baseras på kassaflöden, som i sin tur baseras på 
ett antal antaganden, finns det risk att de förväntade 
kassaflöden som använts i beräkningen avviker från  
faktiska kassaflöden.
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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 funge-
rande igen. Riskreserveringsprinciper utgår från huvudre-
geln att kreditengagemang till företagskunder värderas 
individuellt, undantaget de allra minsta företagskredi-
terna som värderas gruppvis, medan krediter till konsu-
menter 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 Marginalen felbe-
dömt kundernas betalningsförmåga till följd av t.ex. att 
makroekonomin rör sig mot eller från en högkonjunktur. 

För mer info se även not 35 Verkligt värde.

Not 3 RISKHANTERING 

ALLMÄNT OM FINANSIELLA RISKER OCH ANDRA  
RISKER
Marginalen finansieras med både skulder och eget kapi-
tal. Finansiering med skulder innebär till sin natur likvidi-
tets- och refinansieringsrisker. Riskerna inom Marginalen 
finns beskrivna nedan i avsnittet Riskhantering i Margina-
len Bank.

MÅLSÄTTNING FÖR KAPITALBAS
Marginalens mål avseende kapitalstrukturen är att upp-
rätthålla finansiell stabilitet för att trygga Marginalens 
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 förändra upplåningsstrukturen eller förändra 
eget kapital genom att; ”utfärda nya aktier, uppta aktie-
ägartillskott, ställa ut förlagslån, förändra den utdelning 
som betalas till aktieägarna eller återbetala kapital till 
aktieägarna.

Marginalen bedömer kapitalet på basis av kapitaltäck-
ningsrelationerna.

KAPITALKRAV
PELARE I
Marginalen beräknar kapitalkraven i Pelare I enligt Scha-
blonmetoden för Kreditrisk och Marknadsrisk samt Bas-
metoden för Operativ risk. 

PELARE II
I Marginalens interna kapitalutvärdering (IKU) valideras 
resultatet från stressade scenarier med kapitalkravet i 
Pelare I avseende kreditrisk, marknadsrisk (valutakurs-
risk) och operativ risk. IKUn fastställs av styrelsen och 
bygger på verksamhetens treåriga prognoser avseende 
Marginalens finansiella utveckling. 

KAPITALTÄCKNING
Marginalens kapitaltäckning framgår av not 33 Kapital-
täckning.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA 
UTVECKLINGEN
Marginalen har en god finansiell ställning med en stark 
kapitalbas och en solid likviditetssituation. Givet nuva-
rande marknadsposition och konjunkturläge väntas en 
positiv utveckling för verksamheten under 2015 med en 
förbättring av resultatet. Den ekonomiska osäkerheten 
för euroområdet kan dock ha negativ påverkan på verk-
samheten, framförallt genom förändrat beteende hos 
Marginalens kunder. Marginalen bedömer att tillväxten 
under 2015 i huvudsak kommer ske på befintliga markna-
der i Sverige. Investeringar i IT-utveckling, riskhantering, 
varumärke, processer och medarbetare fortsätter i syfte 
att ytterligare förbättra och effektivisera verksamheten. 
Marginalen kommer också fortsätta att befästa sin posi-
tion på inlåningsmarknaden med konkurrenskraftiga 
erbjudanden till kunderna. 

RISKHANTERING MARGINALEN BANK  
– SAMMANFATTNING 
ALLMÄNT
Marginalens affärsverksamhet är i likhet med all affärs-
verksamhet riskexponerad och Marginalen har som mål 
och policy att begränsa dessa riskers negativa resultat-
påverkan. Verksamheten bedrivs utifrån accepterade  
risknivåer. Marginalen har uttryckt accepterade risktole-
ransnivåer i sitt riskaptitsdokument. Vidare specificeras 
risktoleransnivåer avseende finansiella risker i sin finans-
policy, placeringspolicy samt avseende kreditrisker i sin 
kreditpolicy. I riskpolicyn beskrivs riskstrategin samt 
generella krav på riskhantering. Marginalen Bank driver 
bankrörelse och verksamheten är exponerad för kredit-
risk- och motpartsrisk, marknadsrisk, strategisk risk,  
likviditetsrisk och operativ risk. 

RISKSTRATEGIER OCH PROCESSER FÖR HANTERING 
AV RISK
Styrelsen har fastställt Marginalens riskstrategier i Risk-
policyn. Strategierna innebär att inom ramen för riskapti-
ten fastställa risklimiter/ risktoleransnivåer för relevanta 
nyckeltal att utgöra indikatorer på begränsningar i den 
risk som Marginalen får exponeras för. Exempel på indi-
katorer 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

FORTS. NOT 2



35MARGINALEN BANK ÅRSREDOVISNING 2014

Dessa nivåer indikeras med ett trafikljussystem där 
grönt visar att risken väl ligger inom fastställd riskaptit, 
gult visar att risken kräver förhöjd bevakning/monitore-
ring 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 upp-
rätthålls. 

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. Tillsammans med Marginalens affärs-
planer lägger regelverket grunden för hur styrelsen 
bedömer och vill utveckla bolagets verksamhet. 

Marginalen har en funktion för Internrevision samt en 
Revisions-, Risk- och Compliancekommitté som rappor-
terar direkt till styrelsen. 

Direkt underställd verkställande direktören finns obe-
roende funktioner för riskkontroll och regelefterlevnad. 
Funktionen för Riskkontroll har till uppgift att kontrollera 
och säkerställa att verksamheten identifierar, värderar 
och hanterar dess risker samt följer upp och analyserar 
verksamheten. 

Funktionen för Regelefterlevnad bevakar att föränd-
ringar i externa regelverk implementeras, att verksamhe-
ten löpande utbildas och kontrollerar att policys och 
instruktioner följs. 

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

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

Ansvaret för den interna kapitalutvärderingen, vilken 
omfattar att begränsa och följa upp Marginalens risker, 
ligger hos styrelsen. I utvärderingen ingår en riskbedöm-
ning i vilken Marginalens risker analyseras och sedan 
stresstestas i olika scenarioanalyser. Dessa tester och 
analyser utgår från förhållandena under ett stressat sce-
nario. Det är resultatet av riskbedömningen som ligger till 
grund för kapitalplaneringen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Margina-
lens kreditexponering. Styrelsen har i särskilda instruktio-
ner inom vissa ramar delegerat ansvar till olika kreditin-
stanser. 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 kredi-
triskerna 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 betalningsförmågan hos 
motparten) och risken vid ett eventuellt obestånd 
(bedömt värde på erhållen säkerhet). 

Riskhanteringen inom Marginalen sker i tre försvarslinjer: 
FÖRSTA FÖRSVARSLINJEN utgörs av verksamhets-

funktionerna 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 sty-
relsen. Funktionen utför regelbundet revison av kontroll- 
och ledningsfunktioner. 

En utförlig beskrivning av Marginalens riskhantering 
presenteras nedan.

RISKHANTERING I MARGINALEN BANK
De risker som Marginalen har identifierat som relevanta för 
sin verksamhet är strategisk risk, kredit- och motpartsrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk och operativa risker.

STRATEGISK RISK
Strategisk risk definieras som risk för förlust av nuva-
rande intäktsströmmar eller missade framtida intäkts-
möjligheter på grund av förändrade marknadsförutsätt-
ningar 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 Marginalens varumärke. 

Den makroekonomiska utvecklingen i omvärlden 
påverkas av olika händelser och scenarior. En försämrad 
konjunktur kan uppstå genom t.ex. en fördjupad ekono-
misk kris i eurozonen, ytterligare global inbromsning eller 
en boprisbubbla. I ett stressat scenario får de makroeko-
nomiska faktorerna olika påverkan på Marginalens verk-
samhet:

FAKTOR PÅVERKAN

BNP Sjunkande BNP ger en lägre efterfrågan 
på krediter vilket ger lägre tillväxt för Mar-
ginalen.
Högre kreditförluster pga. indirekt  
påverkan av högre arbetslöshet

Arbets-
löshet

Ökad arbetslöshet ger sämre betalnings-
förmåga och därmed ökade kreditförlusts-
reserveringsbehov och lägre kassaflöden

Reporänta Då följsamheten är god i mellan in- och 
 utlåning bedöms räntenettot vara oför-
ändrat

KPI Påverkar allmänna kostnadsutvecklingen

Huspriser Lägre huspriser ger ökade reserverings-
behov
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KREDIT- OCH MOTPARTSRISK
Kreditrisk definieras som risken att Marginalen 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 utförande av tjänster, men kan även omfatta mot-
partsförhållanden i den finansiella förvaltningen. Kredit-
riskerna kan främst härledas till utlåning/finansiering till 
kund, medan en motpartsrisk uppkommer då Margina-
lens prestation är av annat slag än ren utlåning/finansie-
ring. Säkerheter i utlåningen är främst objekt eller bostä-
der. Andra säkerheter, inklusive finansiella säkerheter 
används i en mycket begränsad omfattning. 

Marginalens större engagemang omprövas årligen i 
relevanta kreditinstanser inom Marginalen. I samband 
med den årliga prövningen riskklassificeras kunden och 
engagemangets säkerheter utvärderas. 

Marginalen har rutiner för övervakning och uppföljning 
av krediter med förfallna betalningar i syfte att tidigt 
minimera kreditförlusterna. Uppföljningen sker främst 
med standardiserade processer för påminnelser 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 för-
pliktelser.

LÅNEFORDRINGAR PER KATEGORI AV LÅNTAGARE

2014 2013

LÅNEFORDRINGAR, BRUTTO

FÖRETAGSSEKTOR 2 052,7 2 128,0

HUSHÅLLSSEKTOR 12 095,8 10 522,4

VARAV PERSONLIGA  
FÖRETAGARE 1 387,0 1 067,3

SUMMA 14 148,5 12 650,4

FULLT FUNGERANDE LÅNEFORDRINGAR

FÖRETAGSSEKTOR 1 938,9 1 955,7

HUSHÅLLSSEKTOR 8 477,8 6 889,3

FÖRFALLNA LÅNEFORDRINGAR

FÖRETAGSSEKTOR 113,8 172,3

HUSHÅLLSSEKTOR 3 618,0 3 633,1

VARAV:

KONCERNINTERNA  
LÅNEFORDRINGAR

FÖRETAGSSEKTOR 1 141,0 1 059,0

HUSHÅLLSSEKTOR — —

VARAV:

FÖRVÄRVADE FÖRFALLNA  
LÅNEFORDRINGAR

FÖRETAGSSEKTOR — —

HUSHÅLLSSEKTOR 2 282,7 2 387,1

VARAV:

OMFÖRHANDLADE LÅN

FÖRETAGSSEKTOR 10,5 —

HUSHÅLLSSEKTOR 281,8 153,6

SUMMA 14 148,5 12 650,4

AVGÅR:

RESERVERINGAR

FÖRETAGSSEKTOR 55,8 123,2

HUSHÅLLSSEKTOR 2 246,7 2 163,4

LÅNEFORDRINGAR  
NETTOREDOVISAT VÄRDE

FÖRETAGSSEKTOR 1 996,9 2 004,8

HUSHÅLLSSEKTOR 9 849,1 8 359,0

VERKLIGT VÄRDE VÄRDERING, 
FÖRVÄRVADE FÖRFALLNA FORD
RINGAR 76,0 82,2

SUMMA UTLÅNING TILL  
ALLMÄNHETEN 11 922,0 10 446,0
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KREDITKVALITET AVSEENDE FULLT FUNGERANDE  
LÅNEFORDRINGAR

2014 2013

FÖRETAGSSEKTOR

LÄGRE RISK 1 208,4 1 348,6

MEDEL RISK 382,2 342,1

HÖGRE RISK 183,5 230,7

RATING EJ TILLGÄNGLIG 164,8 34,3

1 938,9 1 955,7

PRIVATPERSONER

LÄGRE RISK 3 424,3 3 085,2

MEDEL RISK 2 875,4 2 395,1

HÖGRE RISK 1 970,3 1 396,9

RATING EJ TILLGÄNGLIG 207,8 12,1

8 477,8 6 889,3

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

RISKKLASSIFICERINGSSYSTEMET
Marginalens riskklassificeringssystem klassificerar kredi-
terna i olika riskklasser beroende på risken för fallisse-
mang. Initialt används främst en extern kreditrating avse-
ende både privatpersoner och företag. Den externa 
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 utväderas löpande. För 
privatpersoner som varit kunder i minst sex månader 
fastställs riskklassen i en intern statistisk metod där  
sannolikheten för fallissemang och förlustnivå vid fallis-
semang bedöms. 

KREDITRISKKONCENTRATIONER
Marginalens utlåning återfinns nästan uteslutande i Sverige. 
Koncentrationsrisken uppstår främst utifrån stora expone-
ringar i enskilda produktgrupper och/eller branscher. 

Övrigt utlåning, 4%

Leasing, 9%

Kreditkort, 4%

Lån med säkerhet i bostad, 6%

Blancolån, 77%

Engagemang över 1% av 
kapitalbasen, 2%

Engagemang under 1% av 
kapitalbasen, 98%

KUNDKONCENTRATION
Marginalen har en god spridning av risk i sin utlånings-
portfölj. Totalt har Marginalen 8 st kreditengagemang 
(exklusive exponeringar inom den konsoliderade situa-
tionen och institutsexponeringar) som överstiger 1% av 
kapitalbasen. Dessa utgör tillsammans 2,0% (2,5%) av 
den totala utlåningen.

FÖRFALLNA OCH NEDSKRIVNA FORDRINGAR
Fordringar anses förfallna när betalningar inte sker tids-
mässigt enligt avtal. Förfallna fordringar prövas för reser-
veringsbehov antingen gruppvist eller individuellt i enlig-
het med Marginalens instruktioner för reserveringar. 
Nivån på reservering eller nedskrivning fastställs utifrån 
bedömning av kundens framtida betalningsförmåga samt 
värdet på aktuella säkerheter.

ÅLDERSANALYS - FÖRFALLNA LÅNEFORDRINGAR, 
BRUTTO

2014 2013

FÖRFALLNA 130 DAGAR 190,3 206,0

FÖRFALLNA 3190 DAGAR 147,1 138,3

FÖRFALLNA MER ÄN 90 DAGAR 3 394,4 3 461,1

3 731,8 3 805,4

AVGÅR RESERVERINGAR 2 298,5 2 286,6

RESERVERINGAR PÅ EJ  
FÖRFALLNA FORDRINGAR 4,0 —

NETTO FÖRFALLNA FORDRINGAR 1 429,3 1 518,8

SÄKERHETERNA FÖR DE  
FÖRFALLNA FORDRINGARNA  
ÄR VÄRDERADE TILL: 322,7 374,6
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RISKER I UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN

VARIABEL FÖRÄNDRING 2014 2013

INLÅNINGSRÄNTAN  
FÖRÄNDRAS 

RESULTAT  
FÖRE SKATT + 1%ENHET –150,2 –140,1

 – 1%ENHET 144,4 138,2

EGET KAPITAL + 1%ENHET –117,2 –109,3

 – 1%ENHET 112,6 107,8

RISKER I UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN 

VARIABEL FÖRÄNDRING 2014 2013

UTLÅNINGSRÄNTAN  
FÖRÄNDRAS 

RESULTAT FÖRE 
SKATT + 1%ENHET 140,6 124,2

 – 1%ENHET –140,6 –124,2

EGET KAPITAL + 1%ENHET 109,7 96,9

 – 1%ENHET –109,7 –96,9

SÄKERHETSFÖRDELNING FÖR LÅNEFORDRINGAR  
SOM ÄR FÖRFALLNA 

PANT
BREV

ÖVRIGA 
SÄKER
HETER TOTAL

FÖRETAGSSEKTOR

ÖVRIGA KREDITER — 163,2 163,2

HUSHÅLLSSEKTOR

BOSTADSLÅN 157,8 — 157,8

ÖVRIGA KREDITER — 1,7 1,7

SUMMA 157,8 164,9 322,7

De säkerheter som finns för lånefordringar utgörs främst 
av fastigheter, leasingobjekt och fakturafordringar.

Förvärvade förfallna kreditportföljer värderas till dis-
konterade framtida 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 kassa-
flödet.

VARIABEL FÖR
ÄNDRING 20141231 20131231

LÅNGA MARKNADS
RÄNTORNA FÖRÄNDRAS*

+ 1%–
ENHET –10,3 –7,8

*  SVENSK STATS
OBLIGATION 10 ÅRS  
LÖPTID (SE GVB 10Y)

– 1%–
ENHET 12,0 9,0

KASSAFLÖDET I VÄRDE
RINGSBERÄKNINGEN 
FÖRÄNDRAS

+ 5%
 – 5%

26,0
–26,0

27,9
–27,9

MARKNADSRISK
Marknadsrisk är risken för förluster till följd av föränd-
ringar i räntor samt valuta- och aktiekurser eller andra 
kursrelaterade instrument. Marginalen har inte någon tra-
dingverksamhet och är heller inte exponerad mot någon 
aktiekursrisk. Marginalens kapitalrisk, risken för förlust av 
placerat nominellt kapital, är mycket begränsad då pla-
ceringar nästan uteslutande sker i räntebärande instru-
ment med låg risk. 

Genom att rutinmässigt fastställa samtliga expone-
ringar kan nettopositioner avseende såväl ränta som 
valutor kontrolleras och minimeras.

Beskrivning av faktiska risker återfinns i känslighets-
analysen nedan avseende räntor samt valutakursföränd-
ringar.

RÄNTERISK
Ränterisk definieras som risken för att bolagets nuva-
rande och framtida räntenetto försämras på grund av en 
ogynnsam förändring i marknadsräntan. Ränterisken 
uppstår när räntevillkor inte kan ändras samtidigt avse-
ende tillgångar och finansiering. Marginalen har en låg 
ränterisk då majoriteten av både utlåning och inlåning 
sker med korta räntebindningstider. Uppföljning och 
beräkning av ränterisken sker löpande. 

Nedan beskrivs de uppskattade effekterna på resulta-
tet före skatt av förändringar i erbjudna räntevillkor. 
Beräkningarna förutsätter att alla andra faktorer som kan 
påverka Marginalen 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.
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VALUTAKURSRISK
Valutakursrisk definieras som risken för att bolaget drab-
bas av förluster på grund av ogynnsamma valutakursför-
ändringar. Som huvudregel gäller att ränterisken ska 
kunna kontrolleras och att valutakursrisken ska elimineras 
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 från 
Euro (EUR), Litas (LTL), US dollar (USD), Norsk krona 

(NOK), Dansk krona (DKK) och Brittiska pund (GBP). 
Från och med 1 januari 2015 lämnar Litauen sin valuta 
Litas (LTL) och övergår till Euro (EUR).

Valutakursrisk uppstår genom framtida affärstransak-
tioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinves-
teringar i utlands- verksamheterna. Detta innebär att 
bolaget är exponerat för omräkningsdifferenser vilka 
begränsas med valutasäkringsinstrument.Sammanställ-
ning över bolagets tillgångar och skulder per valuta visas 
i not 36 Valutafördelning på balansdagen. 

RISKER I UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT

VARIABEL FÖRÄNDRING 2014 2013

UTLÅNINGSRÄNTAN  
FÖRÄNDRAS 

RESULTAT FÖRE 
SKATT + 1%ENHET 9,5 5,8

 – 1%ENHET –9,5 –5,8

EGET KAPITAL + 1%ENHET 7,4 4,5

 – 1%ENHET –7,4 –4,5

RISKER I VALUTAEXPONERING

VARIABEL FÖRÄNDRING 2014 2013

VALUTAKURSEN  
FÖRÄNDRAS SEKEUR

RESULTAT  
FÖRE SKATT + 10%ENHETER 2,1 –4,7

 – 10%ENHETER –2,1 4,7

EGET KAPITAL + 10%ENHETER 1,6 –3,6

 – 10%ENHETER –1,6 3,6

VALUTAKURSEN  
FÖRÄNDRAS SEKDKK

RESULTAT 
FÖRE SKATT + 10%ENHETER 0,2 0,1

– 10%ENHETER –0,2 –0,1

EGET KAPITAL + 10%ENHETER 0,1 0,1

– 10%ENHETER –0,1 –0,1

VALUTAKURSEN  
FÖRÄNDRAS SEKLVL 

RESULTAT  
FÖRE SKATT + 10%ENHETER — 4,2

 – 10%ENHETER — –4,2

EGET KAPITAL + 10%ENHETER — 3,2

 – 10%ENHETER — –3,2

VALUTAKURSEN  
FÖRÄNDRAS SEKUSD

RESULTAT  
FÖRE SKATT + 10%ENHETER 1,0 0,7

 – 10%ENHETER –1,0 –0,7

EGET KAPITAL + 10%ENHETER 0,8 0,6

 – 10%ENHETER –0,8 –0,6

VALUTAKURSEN  
FÖRÄNDRAS SEKNOK

RESULTAT  
FÖRE SKATT + 10%ENHETER –0,7 0,5

 – 10%ENHETER 0,7 –0,5

EGET KAPITAL + 10%ENHETER –0,5 0,4

 – 10%ENHETER 0,5 –0,4
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LIKVIDITETSRISK
Med likviditetsrisk menas risken att inte kunna fullgöra de 
betalningar Marginalen åtagit sig att göra inom ramen för 
utlåning och inlåning. Styrelsen i Marginalen har det över-
gripande ansvaret för hanteringen av Marginalens likvidi-
tetsrisker. I särskilda instruktioner har styrelsen inom vissa 
ramar delegerat ansvar till olika funktioner.

HANTERING AV RISK
Marginalen följer löpande upp sin likviditet, samt analyse-
rar likviditetsrisken. Prognoser upprättas för Marginalens 
likviditetsreserv för att säkerställa att Marginalen har till-
räckligt med kassamedel för att möta behovet i den 
löpande verksamheten. Riskrapportering omfattar både 
daglig monitorering av likviditetsflöden och riskmått (limi-
ter). Riskmätningssystemen är integrerade med system för 
transaktionshantering och system för kapitalförvaltning.

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

Riskerna i likviditetsförsörjningen utgörs främst av ris-
ken att inte attrahera tillräcklig volym till planerad kostnad. 
Risken kan uppstå i en situation 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 Marginalens 
stresstester.

Marginalens beredskapsplaner kan på kort tid förbättra 
likviditetssituationen genom att minska nyutlåningen eller 
genomföra en prishöjning på inlåning, vilket förväntas att-
rahera ny inlåningsvolym. Beredskapsplanen innebär även 

handlingsalternativ för att skapa likviditet genom försälj-
ningar av tillgångar.

LIKVIDITETSBUFFERT OCH LIKVIDITETSRESERV
Målet för Marginalens kapitalförvaltning är att kunna pla-
cera medel med god avkastning och att detta görs på ett 
sätt som bibehåller bolagets betalningsförmåga. Likvidi-
tetsbufferten ska vidare placeras på ett säkert sätt utan 
spekulativa inslag, där grunden för bufferten utgörs av lik-
viditetsreserven. Marginalen delar in likviditeten i olika 
kategorier beroende på tillgänglighetsgrad. Likviditeten 
hanteras av Marginalens treasuryfunktion. Dessa kvalitets-
krav utgör en väsentlig del av Marginalens riskmått avse-
ende likviditetsrisk.

Tabellen nedan sammanfattar de placeringar som fanns 
i likviditetsbufferten per 31 december 2014:

KOMMUN & LANDSTING 1 905,6

SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER 2 202,4

KREDITINSTITUT/BANKER 0,0

LIKVIDA MEDEL 910,9

LIKVIDITETSBUFFERT 5 018,9

VARAV LIKVIDITETSRESERV 5 018,9

Marginalens kortsiktiga betalningsberedskap speglas i 
dess LCR mått. LCR måttet är ett mått där den aktuella 
likviditetsreserven ställs i relation till ett förväntat stressat 
utflöde under en 30-dagarsperiod. Per december 2014 
uppgick LCR-måttet till 221%, vilket väl överstiger det 
kommande kvantitativa kravet om 60% från och med okto-
ber 2015, för att därefter successivt öka till 100% 2019.

FINANSIELLA SKULDER
Tabellen analyserar de finansiella skulder - inklusive 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 avtalsenliga, odis-
konterade.

ÅTERSTÅENDE KONTRAKTSTID TILL FÖRFALL

PER 31 DECEMBER 2014
UPP TILL 30 

DAGAR
MINDRE ÄN 1 

ÅR
MELLAN 1 OCH 

2 ÅR
MELLAN 2 OCH 

5 ÅR
MER ÄN 5 

ÅR
SUMMA ODISKONTERAT  

KASSAFLÖDE

INLÅNING FRÅN  
ALLMÄNHETEN 8 244,2 5 943,6 543,7 449,8 25,0 15 206,3

ÖVRIGA SKULDER 126,5 53,0 4,2 0,0 183,7

FÖR EGNA SKULDER 
STÄLLDA SÄKERHETER 74,4 74,4

EVIGT FÖRLAGSLÅN 2,4 2,4 7,2 12,0 24,0

ÅTAGANDEN 253,6 821,5 0,0 1 075,1

SUMMA 8 624,3 6 820,5 550,3 457,0 111,4 16 563,5
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ÅTERSTÅENDE KONTRAKTSTID TILL FÖRFALL

PER 31 DECEMBER 2014
UPP TILL 30 

DAGAR
MINDRE ÄN 1 

ÅR
MELLAN 1 OCH 

2 ÅR
MELLAN 2 OCH 

5 ÅR
MER ÄN 5 

ÅR
SUMMA ODISKONTERAT  

KASSAFLÖDE

INLÅNING FRÅN  
ALLMÄNHETEN 6 633,3 4 165,7 9,1 100,1 10 908,1

ÖVRIGA SKULDER 208,6 8,0 0,0 216,7

FÖR EGNA SKULDER 
STÄLLDA SÄKERHETER 56,2 56,2

EVIGT FÖRLAGSLÅN 12,9 12,9 38,7 64,6 129,1

ANSVARS
FÖRBINDELSER 1,0 1,0 2,0

ÅTAGANDEN 107,0 672,4 0,0 779,3

SUMMA 6 948,9 4 851,9 31,0 138,9 120,8 12 091,5

I tabellen ovan har balansdagens valutakurser och räntenivåer använts för beräkning av framtida kassaflöden. Avseende 
eviga förlagslån (övriga skulder) har en löptid om 10 år antagits.

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 ope-
rativa risker i syfte att utveckla rutiner och metoder för 
att förhindra att de ska påverka verksamhetens ekono-
miska utfall negativt. 

För att motverka operativa risker, samt för att tydlig-
göra ansvarsfördelningen inom verksamheten, finns ett 
kvalitets- och ledningssystem.

Ledningssystem beskriver på ett strukturerat sätt ”vårt 
arbetssätt” och finns tillgängligt för alla anställda via 
intranätet. Syftet med ledningssystemet är att skapa 
mekanismer för styrning, kontroll och rapportering. Via 
ledningssystemet har alla anställda tillgång till Margina-
lens styrande dokument, verksamhetsmål, nyckelkontrol-
ler, handböcker, processer och rutiner. Målet med led-
ningssystemet är att säkerställa kvalitet, kundnytta, 
riskmedvetande och regelefterlevnad. Marginalens led-
ningssystem bygger på ISO 9001-kraven om kvalitet och 
kundnytta, samt COSO-principerna kring intern kontroll 
och styrning. Tillgången till detta är en resurs och trygg-
het för alla anställda inom Marginalen, vilket i sin tur har 
en riskreducerande verkan.

Marginalen använder sig av basmetoden för beräkning 
av kapitalkrav i Pelare I. Den beräknade nivån valideras 
genom bedömning av Marginalens mest väsentliga ope-
rativa risker avseende sannolikhet och möjlig konse-
kvens. 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. 

Not 4 RÄNTENETTO

2014 2013

RÄNTEINTÄKTER

UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT 3,7 7,6

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN 732,9 675,8

RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER 49,0 57,0

ÖVRIGT 0,1 0,2

785,7 740,6

VARAV RÄNTEINTÄKTER FRÅN  
KONCERNFÖRETAG 62,0 44,6

GENOMSNITTLIG RÄNTA PÅ UTLÅNING 
TILL ALLMÄNHETEN 7,13% 7,71%

LEASINGINTÄKTER 65,4 48,2

RÄNTEKOSTNADER

RÄNTEKOSTNADER FÖR SKULDER  
TILL SVENSKA KREDITINSTITUT — —

RÄNTEKOSTNADER FÖR INLÅNING  
FRÅN ALLMÄNHETEN –305,8 –352,0

RÄNTEKOSTNADER FÖR  
EFTERSTÄLLDA SKULDER –14,8 –11,1

ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER –23,3 –17,7

–343,9 –380,8

VARAV RÄNTEKOSTNADER  
TILL KONCERNFÖRETAG –5,2 –11,1

GENOMSNITTLIG RÄNTA PÅ  
INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 2,08% 2,75%

RÄNTENETTO 507,2 408,0
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Not 8 INTÄKTERNAS  
GEOGRAFISKA FÖRDELNING
I allt väsentligt är intäkter hänförliga till verksamhet  
i Sverige.

Not 9 KONCERNFÖRSÄLJNING

2014 2013

FÖRSÄLJNING HAR SKETT TILL  
ANDRA KONCERNFÖRETAG MED 1,1 1,1

Not 10 ÖVRIGA  
RÖRELSEINTÄKTER

2014 2013

ÖVRIGA KORTAVGIFTER 15,4 14,5

KONCERNINTERNA INTÄKTER 1,1 1,1

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 10,7 13,6

27,2 29,2

Not 11 KONCERNINKÖP

2014 2013

INKÖP FRÅN ANDRA KONCERNFÖRETAG 7,2 14,7

Not 5 PROVISIONSINTÄKTER

2014 2013

UTLÅNINGSPROVISIONER 71,0 65,5

ÖVRIGA PROVISIONER 25,0 21,7

96,0 87,2

Not 6 PROVISIONSKOSTNADER

2014 2013

FÖRMEDLINGSPROVISIONER –3,8 –4,7

FÖRVALTNINGSPROVISIONER –13,8 –7,4

–17,6 –12,1

Not 7 NETTORESULTAT AV 
 FINANSIELLA TRANSAKTIONER

2014 2013

NETTORESULTAT AV  
VALUTATRANS AKTIONER 2,4 0,1

RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER  
OCH RÄNTEBÄRANDE DERIVAT –37,9 0,4

VÄRDEFÖRÄNDRING FÖRVÄRVAD  
KREDITPORTFÖLJ –57,6 –54,7

REALISERADE INTÄKTER FRÅN  
FÖRFALLNA KREDITER EXKL.  
ÖVRIGA AVTALSINTÄKTER 95,7 98,0

2,6 43,8

Not 12 PERSONALUPPGIFTER
2014 2013

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
MEDELANTAL 

ANSTÄLLDA VARAV MÄN
MEDELANTAL 

ANSTÄLLDA VARAV MÄN

SVERIGE 357 163 328 140

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR 

 –  TILL STYRELSELEDAMÖTER, VERK
STÄLLANDE DIREKTÖRER OCH ANDRA 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 17,6 13,7

 – TILL ÖVRIGA ANSTÄLLDA 144,9 126,4

PENSION 

–  TILL STYRELSELEDAMÖTER, VERK
STÄLLANDE DIREKTÖRER OCH ANDRA 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2,8 2,6

  TILL ÖVRIGA ANSTÄLLDA 17,6 15,7

182,9 158,4

SOCIALA AVGIFTER 54,2 48,4

TOTALA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR, PEN-
SIONSKOSTNADER OCH SOCIALA AVGIFTER 237,1 206,8
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2014 2013

ANTAL VARAV MÄN ANTAL VARAV MÄN

STYRELSELEDAMÖTER 7 6 7 6

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER OCH ANDRA 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 15 11 15 11

PERSONALUPPGIFTER, FORTSÄTTNING
Marginalens ersättningssystem är utformat för att attra-
hera, behålla och motivera duktiga medarbetare för att 
säkerställa Marginalens långsiktiga framgång. Ersätt-
ningssystemet ska också stödja Marginalens vision om 
att vara en osjälvisk, modern, målmedveten och professi-
onell samarbetspartner. 

ERSÄTTNINGSSTRATEGI
Marginalens ersättningsstrategi främjar en god värde-
grund i vilken korrekt beteende och ett balanserat riskta-
gande hos medarbetarna till förmån för kundernas bästa, 
internt så väl som externt, uppmuntras. Det innebär att 
Marginalens huvudregel är att de anställda enbart erhål-
ler 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 verkar. Marginalen arbe-
tar aktivt för lika lön för likvärdigt arbete för att attrahera 
mångfald och utvärderar löpande ersättningsstrukturen 
och dess konkurrenskraft.

ERSÄTTNINGSSTRUKTUR
Marginalens ersättningsstruktur består av två huvud-
komponenter, fast lön samt pensioner och andra förmå-
ner. 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 individens prestation i förhållande till Marginalens 
mål och värderingar. Utbetalning av rörliga ersättningar 
är anpassad till risktagandet i respektive befattning.

KONTANTBASERAD RÖRLIG ERSÄTTNING
Inom Marginalen är kontantbaserad rörlig ersättning 
baserad på riskjusterat resultat och medarbetarens pre-
station utifrån mål och värderingar. Resultat för affärs-
enheten och för Marginalen vägs också in. Garanterad 
kontantbaserad rörlig ersättning kan utgå till medarbe-
tare inom säljande befattningar under den anställdes för-
sta 6 månader inom Marginalen. Rörligt baserad lön sker 
endast till enstaka säljare.

ÖVERSYN OCH FASTSTÄLLANDE AV MARGINALENS 
ERSÄTTNINGSPOLICY
Personalchefen genomför minst en gång per år en 
genomgång av Marginalens ersättningspolicy, och kan 
föreslå förändringar i policyn efter att synpunkter har 
hämtats in från bland annat Chef funktionen riskkontroll, 
Chef funktionen regelefterlevnad och Särskild ledamot 
av styrelsen med ansvar för ersättningsfrågor. Efter 
beredandet i verkställande ledningen ger verkställande 
direktören sedan förslag till ändrar policy till särskild 
ledamot i styrelsen. Efter beredande hos särskild leda-
mot i styrelsen, diskuteras och fastställs ersättningspoli-
cyn av styrelsen.

SÄRSKILT REGLERAD PERSONAL
Marginalen identifierar och definierar medarbetare vars 
befattning kan ha en väsentlig inverkan på Marginalens 
riskexponering, särskilt reglerad personal. Marginalen har 
definierat Särskilt reglerad personal enligt regelverkets 
fem kategorier:
• Verkställande ledning,
• Anställda i ledande strategiska befattningar,
• Anställda med ansvar för kontrollfunktioner,
• Risktagare,
• Anställda vars totala ersättning är i linje med eller över-
stiger någon i verkställande ledningen.

För Särskilt reglerad personal ska minst 40 till 60 pro-
cent 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 utbe-
talningen.

Under 2014 identifierades 32 personer inom Margina-
len Bank som Särskilt reglerad personal.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATT-
NINGSHAVARE I MARGINALEN BANK BANKAKTIEBOLAG

LÖNER OCH ANDRA  
ERSÄTTNINGAR 2014 2013

BERTIL JOHANSON, ORDFÖRANDE 0,8 0,7

PETER LÖNNQUIST, VICE ORDFÖ
RANDE 0,5 0,5

GERTH SVENSSON 0,6 0,5

ROBERT CHARPENTIER 0,5 0,5

ANDERS FOSSELIUS 0,5 0,5

ANDERS FOLKVARD 0,5 0,5

EWA GLENNOW 0,5 0,5

FERNANDO MIRANDA,  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR * 4,6 2,7

ANDRA LEDANDE  
BEFATTNINGSHAVARE 12,2 10,1

20,4 16,5

* ESCO Marginalen AB har utbetalat en extra kostnadsersättning till  
verkställande direktör på 1 mkr (2) samt till andra ledande befattnings-
havare med 1,8 mkr (0) under 2014. Utbetalningen avseende verkställande 
direktören avsåg utfört arbete under 2013. Marginalen Bank svarar från år 
2014 för samtliga ersättningar till verkställande direktören.

FORTS. NOT 12
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Not 13 OPERATIONELLA 
 LEASINGAVTAL

2014 2013

TOTAL LEASING OCH  
HYRESKOSTNAD UNDER ÅRET 19,3 18,9

FRAMTIDA LEASINGAVGIFTER AVSE
ENDE OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 
MED EN ÅTERSTÅENDE LÖPTID OM:

MINDRE ÄN 1 ÅR 17,1 13,3

LÄNGRE ÄN 1 ÅR MEN HÖGST 5 ÅR 4,2 8,2

LÄNGRE ÄN 5 ÅR — —

21,3 21,5

Not 14 UPPLYSNING  
OM  REVISIONSARVODE

PWC 2014 2013

REVISIONSUPPDRAG 3,8 3,5

REVISIONSVERKSAMHET  
UTÖVER REVISIONSUPPDRAGET 0,1 0,1

SKATTERÅDGIVNING 0,3 0,1

ÖVRIGA TJÄNSTER 6,9 1,8

11,1 5,5

Med revisionsuppdraget avses granskning av årsredovis-
ningen och bokföringen, styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 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. Revisionsnära rådgivning innefattar 
översiktlig granskning av delårsrapporter, myndighets-
rapportering 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/verksamhetsför-
ändringar, operationell effektivitet och bedömning av 
intern kontroll. 

FORTS. NOT 12

2014 2013

PERSONALKOSTNADER ANTAL MKR ANTAL MKR

SAMTLIGA ANSTÄLLDA

FAST ERSÄTTNING 357 174,7 328 149,6

RÖRLIG  ERSÄTTNING 18 4,7 14 5,4

TOTAL ERSÄTTNING 179,4 155,0

VARAV SÄRSKILT  
REGLERAD  PERSONAL 

FAST ERSÄTTNING 32 42,8 28 30,8

RÖRLIG  ERSÄTTNING 5 1,4 2 2,8

VARAV UPPSKJUTEN 
 ERSÄTTNING 4 0,9 2 1,1

TOTAL ERSÄTTNING 44,2 33,6

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

ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 
OCH VERKSTÄLLANDE LEDNINGEN 
Marginalens styrelse beslutar om ersättning till verkstäl-
lande direktören och övriga ledamöter i den verkstäl-
lande ledningen samt till Chef funktionen riskkontroll  
och Chef funktionen regelefterlevnad efter förslag från 
styrelsens särskilda ledamot. Den totala ersättningen till 
verkställande direktören och ledamöterna i verkställande 
ledningen under 2014 baserades på två huvudkompo-
nenter, fast lön samt pension och andra förmåner. Pen-
sionsplanerna för ledamöterna i verkställande ledningen 
följer Marginalens pensions- och försäkringspolicy. Ned-
anstående tabell anger löner, andra ersättningar samt 
pensionskostander till de anställda exkl. styrelsearvode.

Nedanstående tabell anger löner, andra ersättningar 
samt  pensionskostnader till de anställda exkl. styrelse-
arvode.
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MATERIELLA  
ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR 2014 2013

INVENTARIER

ANSKAFFNINGSVÄRDE

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDE 28,1 25,4

ÅRETS INKÖP 2,1 3,1

FÖRSÄLJNINGAR/UTRANGERINGAR 0,0 –0,4

30,2 28,1

ACK. AVSKRIVNINGAR

INGÅENDE ACK AVSKRIVNINGAR –18,0 –14,1

ÅRETS AVSKRIVNINGAR –4,2 –4,3

FÖRSÄLJNINGAR/UTRANGERINGAR 0,0 0,4

–22,2 –18,0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 8,0 10,1

Not 16 OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

2014 2013

REDOVISAT 
VÄRDE

NOMINELLT 
BELOPP

REDOVISAT 
VÄRDE

NOMINELLT 
BELOPP

VÄRDERINGSKATEGORI, VERKLIGT  
VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN

SVENSKA KOMMUNER & LANDSTING 1 905,6 1 895,0 1 617,4 1 620,0

SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER 2 202,4 2 100,0 2 108,6 2 031,0

KREDITINSTITUT/BANK 0,0 0,0 284,0 279,0

SUMMA 4 108,0 3 995,0 4 010,0 3 930,0

LÖPTIDSINFORMATION: 2014 2013

ÅTERSTÅENDE LÖPTID OM HÖGST 3 MÅNADER 150,0 544,5

ÅTERSTÅENDE LÖPTID LÄNGRE ÄN  
3 MÅNADER MEN HÖGST 1 ÅR 150,3 300,2

ÅTERSTÅENDE LÖPTID LÄNGRE ÄN  
1 ÅR MEN HÖGST 5 ÅR 3 807,7 3 165,3

4 108,0 4 010,0

IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR 2014 2013

ÖVRIGA IMMATERIELLA (ITSYSTEM, 
UTVECKLINGSKOSTNADER ETC.)

ANSKAFFNINGSVÄRDE

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDE 69,8 65,4

ÅRETS INKÖP 10,4 11,1

FÖRSÄLJNINGAR/UTRANGERINGAR 0,0 6,7

80,2 69,8

ACK. AVSKRIVNINGAR

INGÅENDE ACK AVSKRIVNINGAR –34,0 –30,5

ÅRETS AVSKRIVNINGAR –10,8 –10,2

FÖRSÄLJNINGAR/UTRANGERINGAR 0,0 6,7

–44,8 –34,0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 35,4 35,8

Not 15 IMMATERIELLA OCH  MATERIELLA  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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Not 17 AKTIER OCH ANDELAR 

REDOVISAT 
VÄRDE 

NOMINELLT 
BELOPP 

2014 2013 2014 2013

JAMII BORA SCANDINA
VIA AB ORG NR 556707
6269* (ONOTERAT) 4 200 
BAKTIER À 1 200 KR 5,0 5,0 5,0 5,0

EUROPEAN LOAN FUND 1 — 32,4 — 25,0

SUMMA 5,0 37,4 5,0 30,0

* 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.

Not 18 KREDITFÖRLUSTER, 
NETTO

FORDRINGAR PÅ ALLMÄNHETEN 2014 2013

A. SPECIFIK RESERVERING FÖR INDIVI
DUELLT VÄRDERADE LÅNEFORDRINGAR:

ÅRETS BORTSKRIVNING FÖR  
KONSTATERADE KREDITFÖRLUSTER –21,2 –7,5

ÅRETS RESERVERING FÖR  
SANNOLIKA KREDITFÖRLUSTER –5,8 –5,8

INBETALT PÅ TIDIGARE ÅRS  
KONSTATERADE FÖRLUSTER 0,4 0,6

ÅRETS NETTOKOSTNAD –26,6 –12,7

B. GRUPPVIS RESERVERING FÖR INDIVI
DUELLT VÄRDERADE LÅNEFORDRINGAR:

AVSÄTTNING/UPPLÖSNING AV  
GRUPPVIS RESERVERING –93,1 –73,5

ÅRETS NETTOKOSTNAD FÖR  
KREDITFÖRLUSTER (A + B) –119,7 –86,2

Not 19 KONCERNBIDRAG
2014 2013

LÄMNAT KONCERNBIDRAG 

MARGINALEN AB –100,0 –68,0

–100,0 –68,0

Not 20 INKOMSTSKATT
2014 2013

AKTUELL SKATT –24,7 –25,7

UPPSKJUTEN SKATT 13,0 14,9

TOTALT REDOVISAD SKATTEKOSTNAD –11,7 –10,8

Inkomstskatten på resultat före skatt skiljer sig från det 
 teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid 
användning av aktuell skattesats enligt följande:

2014 2013

RESULTAT FÖRE SKATT 59,8 41,5

INKOMSTSKATT BERÄKNAD ENLIGT  
GÄLLANDE SKATTESATS –13,3 –9,1

EJ SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER 2,0 0,0

EJ AVDRAGSGILLA KOSTNADER –0,4 –1,0

UPPSKJUTEN SKATTEEFFEKT TILL  
FÖLJD AV SÄNKT  BOLAGSSKATT 0,0 0,3

OMPRÖVNINGSBESLUT AVSEENDE  
TIDIGARE TAXERING 0,0 –0,9

TOTAL REDOVISAD SKATTEKOSTNAD –11,7 –10,8

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat uppgår till –7,4 (1,1). 

Not 21 UTLÅNING  
TILL KREDITINSTITUT

2014 2013

BETALBART VID ANFORDRAN 910,9 546,1

SPÄRRADE MEDEL 39,4 29,6

950,3 575,7

RATING:

UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT

MOTPARTER MED  
EXTERN RATING

MOODYS AA3 184,1 105,0

MOODYS A1 756,4 462,6

MOODYS A2 9,8 7,1

MOODYS BAA1 0,0 1,0

950,3 575,7

Spärrade medel avser depositioner till kortutgivare med 
21,1 (18,3), hyresdeposition med 4,8 (5,0) Nasdaq OMX 
med 13,5 (6,3).

Upplysning om värdering per nivå enligt IFRS 7 kan ses 
i not 35 Verkligt värde.
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Not 22 UTLÅNING TILL  
ALLMÄNHETEN

2014 2013

NOMINELLT BELOPP  
KAPITAL FORDRINGAR 14 148,5 12 650,4

EFFEKTEN AV VERKLIGT  
VÄRDE VÄRDERING 76,0 82,2

RESERVERING FÖR BEFARADE  
KREDITFÖRLUSTER –2 302,5 –2 286,6

BOKFÖRT VÄRDE AV  
KAPITAL FORDRINGAR 11 922,0 10 446,0

LAND

SVERIGE 11 869,4 10 385,8

ÖVRIGA EUROPA 52,6 60,2

11 922,0 10 446,0

SÄKERHETER

BOSTADSFASTIGHETER  
INKL. BOSTADSRÄTTER 525,8 583,2

ANDRA FASTIGHETER 11,4 0,1

BORGEN 14,9 1,1

AVBETALNINGSFORDRINGAR 13,2 28,9

FAKTURAFORDRINGAR 98,3 55,1

LEASINGOBJEKT 838,5 746,1

ÖVRIGT 3,2 —

1 505,3 1 414,5

SEKTOR/BRANSCH

SVENSKA ICKE  
FINANSIELLA FÖRETAG 2 221,7 1 942,3

SVENSKA FINANSIELLA FÖRETAG 12,2 10,7

SVENSKA HUSHÅLL OCH  
PERSONLIGA FÖRETAGARE 9 667,2 8 432,8

UTLÄNDSK ALLMÄNHET 20,9 60,2

11 922,0 10 446,0

VERKLIGT VÄRDE VÄRDERING  
AV FÖRVÄRVADE FORDRINGAR

INGÅENDE VERKLIGT VÄRDE VÄRDERING 82,2 119,7

FÖRÄNDRING AVSEENDE  
AVKASTNINGSKRAV –8,0 4,6

FÖRÄNDRING AVSEENDE  
BEDÖMT KASSAFLÖDE 1,8 –42,1

UTGÅENDE VERKLIGT VÄRDE VÄRDERING 76,0 82,2

LÖPTIDSINFORMATION 2014 2013

FINANSIELL LEASING

ÅTERSTÅENDE LÖPTID  
OM HÖGST 3 MÅNADER 4,8 11,1

ÅTERSTÅENDE LÖPTID LÄNGRE ÄN  
TRE MÅNADER MEN HÖGST ETT ÅR 22,1 31,9

ÅTERSTÅENDE LÖPTID LÄNGRE  
ÄN ETT ÅR MEN HÖGST 5 ÅR 722,5 546,7

ÅTERSTÅENDE LÖPTID MER ÄN 5 ÅR 89,1 156,4

838,5 746,1

ÖVRIGA FORDRINGAR 2014 2013

ÅTERSTÅENDE LÖPTID  
OM HÖGST 3 MÅNADER 595,2 470,6

ÅTERSTÅENDE LÖPTID LÄNGRE ÄN  
TRE MÅNADER MEN HÖGST ETT ÅR 806,9 688,5

ÅTERSTÅENDE LÖPTID LÄNGRE  
ÄN ETT ÅR MEN HÖGST 5 ÅR 5 092,8 4 707,4

ÅTERSTÅENDE LÖPTID MER ÄN 5 ÅR 4 588,6 3 833,4

11 083,5 9 699,9

FINANSIELL LEASING 2014 2013

BRUTTOINVESTERING 1 243,2 1 054,5

BOKFÖRT VÄRDE 838,5 746,1

EJ INTJÄNADE FINANSIELLA INTÄKTER 139,0 167,3

VARIABLA AVGIFTER SOM  
INGÅR I PERIODENS RESULTAT 50,5 35,8

VÄSENTLIGA LEASINGAVTAL
Under året har 14 (18) stycken leasingavtal ingåtts med 
ett bruttobelopp över 3,0 mkr.

RÄNTEBINDNINGSTID 2014 2013

ÅTERSTÅENDE BINDNINGSTID  
OM HÖGST 3 MÅNADER 11 810,4 10 330,4

ÅTERSTÅENDE BINDNINGSTID LÄNGRE 
ÄN TRE MÅNADER MEN HÖGST ETT ÅR 39,2 83,2

ÅTERSTÅENDE BINDNINGSTID LÄNGRE 
ÄN ETT ÅR MEN HÖGST 5 ÅR 72,4 31,9

ÅTERSTÅENDE BINDNINGSTID  
MER ÄN 5 ÅR 0,0 0,5

11 922,0 10 446,0

Upplysning om värdering per nivå enligt IFRS 7 kan ses i 
not 35 Verkligt värde.
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Not 23 ÖVRIGA TILLGÅNGAR

2014 2013

KUNDFORDRINGAR 24,9 90,3

FORDRAN PÅ KONCERNFÖRETAG 2,5 2,4

SKATTE/MOMSKONTO 0,7 0,9

ANKOMMANDE DATACLEARING 23,4 18,3

AVRÄKNING BGC INSÄTTNINGAR 9,7 14,1

ÖVRIGA FORDRINGAR 1,3 5,2

SUMMA ÖVRIGA TILLGÅNGAR 62,5 131,2

RESERV OSÄKRA KUNDFORDRINGAR 
INGÅR I OVAN   –23,7 –13,6

Upplysning om värdering per nivå enligt IFRS 7 kan ses i 
not 35 Verkligt värde.

Not 24 FÖRUTBETALDA  
KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2014 2013

UPPLUPNA RÄNTEINTÄKTER 36,8 42,8

UPPLUPNA ARVODEN OCH UTLÄGG 3,4 3,2

PROVISIONER 0,0 12,2

INKASSOARVODE 3,3 2,9

AVIFORDRINGAR 0,6 1,2

ÖVRIGA UPPLUPNA INTÄKTER 13,3 23,8

FÖRUTBETALDA KOSTNADER 25,6 33,3

83,0 119,4

Not 25 INLÅNING FRÅN  
ALLMÄNHETEN

2014 2013

LÖPTIDSINFORMATION

BETALBART VID ANFORDRAN 15 206,3 14 015,3

VARAV:

FINANSIELLA FÖRETAG 23,9 22,0

ICKE FINANSIELLA FÖRETAG 1 584,9 1 460,8

FÖRETAGHUSHÅLL 2 666,1 2 457,3

ÖVRIGA HUSHÅLL 10 769,6 9 926,1

OFFENTLIG FÖRVALTNING 161,8 149,1

Upplysning om värdering per nivå enligt IFRS 7 kan ses i 
not 35 Verkligt värde.

Not 26 ÖVRIGA SKULDER

2014 2013

SKULD TILL KONCERNFÖRETAG 23,6 27,1

KLIENTMEDEL 12,3 28,7

LEVERANTÖRSSKULDER 20,9 19,4

INNEHÅLLEN SKATT FRÅN KUNDER 67,0 84,0

DATACLEARING 12,5 22,7

UPPSKJUTEN RÖRLIG  
ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA — 1,1

ÖVRIGA SKULDER 26,1 17,5

162,4 200,5

Upplysning om värdering per nivå enligt IFRS 7 kan ses i 
not 35 Verkligt värde.

Not 27 UPPLUPNA  
KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA  INTÄKTER

2014 2013

FÖRUTBETALDA INTÄKTER 23,1 20,0

UPPLUPNA RÄNTOR 46,4 26,4

UPPLUPNA PERSONALKOSTNADER 28,8 28,2

ÖVRIGA UPPLUPNA KOSTNADER 23,0 20,0

121,3 94,5

Not 28 AVSÄTTNINGAR

2014 2013

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER  
VILKA FÖRFALLER EFTER  
12 MÅNADER 34,9 39,1

FÖRÄNDRINGEN AVSEENDE UPPSKJUTNA 
SKATTER ÄR ENLIGT FÖLJANDE:

INGÅENDE BALANS 39,1 58,4

REDOVISNING I RESULTATRÄKNINGEN –13,1 –14,9

OMFÖR TILL AKTUELL SKATT — –4,8

RETROAKTIV UPPSKJUTEN SKATT — 1,7

SKATT SOM ÄR HÄNFÖRBAR TILL  
KOMPONENTER I ÖVRIGT TOTALRESULTAT 8,9 –1,2

UTGÅENDE BALANS 34,9 39,1
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Not 29 EFTERSTÄLLDA  
SKULDER

2014

ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL RÄNTESATS

REDO
VISAT 

VÄRDE
NOMINELLT 

VÄRDE

EVIGA FÖRLAGSLÅN, 
EXTERNT 9,50% 194,9 200,0

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

EVIGA FÖRLAGSLÅN,  
KONCERNINTERNT 5,20% 50,0 50,0

TIDSBUNDET  
FÖRLAGSLÅN, EXTERNT 7,50% 293,1 300,0

Kostnader för efterställda skulder uppgick 2014 till 12,2 mkr. 
Under året har ett koncerninternt förlagslån på 141 mkr 

konverterats till aktieägartillskott. Under året har även obli-
gationer om totalt 500 mkr i nominellt värde emitterats. 
     

2013

ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL RÄNTESATS

REDO
VISAT 

VÄRDE
NOMINELLT 

VÄRDE

EVIGA FÖRLAGSLÅN, 
EXTERNT 5,81% 141,0 141,0

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

EVIGA FÖRLAGSLÅN,  
KONCERNINTERNT 5,81% 50,0 50,0

Kostnader för efterställda skulder uppgick 2013 till 11,1 mkr.

Not 30 EGET KAPITAL 

Upplysning om förändring i eget kapital redovisas i Rap-
port över förändringar i eget kapital.

Not 31 FÖR EGNA SKULDER 
STÄLLDA SÄKERHETER

2014 2013

PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA 
SÄKERHETER FÖR EGNA SKULDER  
OCH REDOVISADE FÖRPLIKTELSER:

 FÖRETAGSINTECKNINGAR 35,0 35,0

ÖVRIGA STÄLLDA PANTER OCH  
JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER 39,4 29,6

74,4 64,6

Not 32 ÅTAGANDEN

2014 2013

BEVILJADE EJ UTBETALDA LÅN 253,6 309,3

OUTNYTTJAD DEL AV BEVILJAD  
KONTOKREDIT 821,5 744,0

1 075,1 1 053,3

Not 33 KAPITALTÄCKNING

HANTERING AV KAPITALRISK
Marginalens mål avseende kapitalstrukturen är att upp-
rätthålla finansiell stabilitet för att trygga Marginalens 
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 förändra upplåningsstrukturen eller förändra 
kapitalbasen genom att; utfärda nya aktier, uppta aktie-
ägartillskott, ställa ut förlagslån, förändra den utdelning 
som betalas till aktieägare eller återbetala kapital till 
aktieägare.

Marginalen bedömer kapitalet på basis av kapitaltäck-
ningsrelationerna.

KAPITALTÄCKNINGSANALYS
BAKGRUND
Information om Marginalens kapitaltäckning i årsredovis-
ningen avser sådan information som ska lämnas enligt 6 
kap 3-4 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och all-
männa råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditin-
stitut 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 Finans-
inspektionens 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 
Marginalens hemsida, www.marginalen.se.

INFORMATION OM KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV
För fastställande av Marginalens lagstadgade kapitalkrav 
gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit-
institut och värdepappersbolag, kapitaltäckningsförord-
ningen (EU nr 575/2013), lagen om kapitalbuffertar 
(2014:966) samt Finansinspektionens föreskrifter och all-
männa råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 
2014:12). 

Syftet med reglerna är att säkerställa att Marginalen 
hanterar sina risker och skyddar kunderna. Reglerna 
säger att Marginalens kapitalbas ska täcka kapitalbehovet 
som omfattar minimikapitalkravet (kapitalkravet för  
kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk) och buffert-
kraven.
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Marginalens primärkapitaltillskott uppfyller de villkor och 
bestämmelser som följer av kapitaltäckningsförord-
ningen (EU nr 575/2013). Det finns inga pågående eller 
förutsedda materiella eller rättsliga hinderför en snabb 
överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning 
av skulder mellan moderföretag och dess dotterföretag. 

SPECIFIKATION KAPITALKRAV

2014 2013

KREDITRISK ENLIGT  
SCHABLONMETODEN

1.  EXPONERINGAR MOT STATER  
OCH CENTRALBANKER 0,0 0,0

2.  EXPONERINGAR MOT KOMMUNER  
OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SAM
FÄLLIGHETER SAMT MYNDIGHETER 0,0 0,0

7. INSTITUTSEXPONERINGAR 15,2 13,8

8. FÖRETAGSEXPONERINGAR 37,1 29,3

9. HUSHÅLLSEXPONERINGAR 542,3 465,8

10.  EXPONERINGAR MED SÄKERHET  
I FASTIGHET 14,1 14,4

11. OREGLERADE POSTER 91,3 93,8

13.  EXPONERINGAR I FORM AV  
SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER 17,8 17,0

16. EXPONERINGAR MOT AKTIER 0,4 3,0

17. ÖVRIGA POSTER 5,7 6,5

SUMMA KAPITALKRAV FÖR  
KREDITRISK SCHABLONMETODEN 723,9 643,6

CVA RISK 0,0 0,0

MARKNADSRISK

VALUTAKURSRISK 2,6 3,5

SUMMA KAPITALKRAV  
FÖR MARKNADSRISK 2,6 3,5

OPERATIV RISK

BASMETODEN 85,0 80,6

SUMMA KAPITALKRAV  
FÖR OPERATIV RISK 85,0 80,6

TOTALT KAPITALKRAV 811,4 727,7

    
Marginalen uppfyller miniminivån för kapitalbasen vilket 
motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till det totala 
minimikapitalkravet.

Marginalen har en kapitalbas som överstiger startkapi-
talet om 52,5 mkr (det kapital som krävdes när verksam-
heten fick koncession att driva bankrörelse).   
    
KAPITALPLANERING
Marginalens strategier och metoder för att värdera och 
upprätthålla kapitalbaskraven enligt förordningen (EU) 
nr 575/2013 följer av Marginalens riskhantering. Riskhan-
teringen syftar till att identifiera och analysera de risker 
som Marginalen har i sin verksamhet och att för dessa 
sätta lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att 
det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontrol-

SUMMERING AV MARGINALENS KAPITALSITUATION

2014 2013

KÄRNPRIMÄRKAPITAL  
EFTER EVENTUELLA AVDRAG 1 013,4 766,2

ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL  
EFTER EVENTUELLA AVDRAG 194,9 141,0

SUPPLEMENTÄRKAPITAL  
EFTER EVENTUELLA AVDRAG 343,1 50,0

KAPITALBAS 1 551,4 957,2

RISKEXPONERINGSBELOPP

VARAV: KAPITALKRAV FÖR KREDITRISK 9 048,1 8 044,8

VARAV: KAPITALKRAV FÖR  
MARKNADSRISK (VALUTA) 32,1 43,9

VARAV: KAPITALKRAV FÖR  
OPERATIV RISK 1 061,9 1 007,5

VARAV: CVA RISK 0,0 0,0

SUMMA RISKEXPONERINGSBELOPP 10 142,1 9 096,2

KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATION 10,0% 8,4%

PRIMÄRKAPITALRELATION 11,9% 10,0%

TOTAL KAPITALRELATION 15,3% 10,5%

TOTALT KÄRNPRIMÄRKAPITALKRAV 
INKLUSIVE BUFFERTKRAV 7,0% 4,5%

VARAV: KAPITALKONSERVERINGS
BUFFERT 2,5% 0,0%

VARAV: KONTRACYKLISK BUFFERT 0,0% 0,0%

KÄRNPRIMÄRKAPITAL TILLGÄNGLIGT 
ATT ANVÄNDA SOM BUFFERT 5,5% 3,9%

KAPITALBAS

KÄRNPRIMÄRKAPITAL

AKTIEKAPITAL 52,5 52,5

EJ UTDELADE VINSTMEDEL 1 008,7 745,9

REVIDERAT ÅRSRESULTAT SOM FÅR 
RÄKNAS MED I KAPITALBASEN NETTO

EFTER AVDRAG FÖR FÖRUTSEBARA 
KOSTNADER OCH UTDELNINGAR 48,3 30,7

AVGÅR:

– IMMATERIELLA TILLGÅNGAR –35,4 –35,8

–  JUSTERINGAR SOM AVSER  
OREALISERADE VINSTER –27,3 3,9

– YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERINGAR –33,4 –31,0

SUMMA KÄRNPRIMÄRKAPITAL 1 013,4 766,2

ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

EVIGA FÖRLAGSLÅN 194,9 141,0

SUMMA ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL 194,9 141,0

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

EVIGA FÖRLAGSLÅN 343,1 50,0

SUMMA SUPPLEMENTÄRKAPITAL 343,1 50,0

TOTAL KAPITALBAS 1 551,4 957,2

FORTS. NOT 33
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ler görs löpande att limiter inte överskrids. I Marginalen 
finns en samlad funktion för oberoende riskkontroll 
direkt underställd verkställande direktören vars uppgift 
är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov 
föreslå ändringar i styrdokument och processer såväl för 
den övergripande riskhanteringen som för specifika 
områden, såsom valutakursrisk, ränterisk, kreditrisk, 
användning av derivata och icke-derivata finansiella 
instrument samt placering av överlikviditet.

För att bedöma om kapitalbasen är tillräckligt för att 
ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet och 
för att säkerställa att kapitalbasen har rätt storlek och 
sammansättning har Marginalen en egen process för 
Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKU). Proces-
sen är ett verktyg som säkerställer att Marginalen på ett 
tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hante-
rar alla de risker Marginalen är exponerad för samt gör 
en bedömning av sitt interna kapitalbehov i relation till 
detta. I detta ingår att Marginalen ska ha ändamålsenliga 
styr- och kontrollfunktioner och riskhanteringssystem. 
Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen genom-
förs åtminstone årligen.

Marginalens IKU process är den del av Marginalens 
affärsplaneringsprocess, som involverar ett flertal funk-

tioner och personer med definierade roller i processen. 
Processägare och ledande befattningshavare deltar i 
arbetet med att identifiera främst operativa risker i verk-
samheten. Riskerna värderas i möjliga händelseförlopp 
utifrån frekvens och förväntad ekonomisk påverkan, pro-
cessen innebär även att de identifierade riskerna hante-
ras i syfte att begränsa dess effekter.

Ansvaret för den interna kapital- och likviditetsutvär-
deringen, vilken omfattar att begränsa och följa upp 
Marginalens risker, ligger hos styrelsen. I utvärderingen 
ingår en riskbedömning i vilken Marginalens risker analy-
seras och sedan stresstestas i olika scenarioanalyser. 
Dessa tester och analyser utgår från förhållandena under 
ett stressat scenario. Det är resultatet av riskbedöm-
ningen som ligger till grund för Kapitalplaneringen.

I Marginalens interna kapital- och likviditetsutvärdering 
valideras resultatet från stressade scenarier med kapital-
kravet i Pelare I avseende kreditrisk, marknadsrisk (valu-
takursrisk) och operativ risk. IKUn fastställs av styrelsen 
och bygger på verksamhetens treåriga prognoser avse-
ende Marginalens finansiella utveckling. 

Not 34 KLASSIFICERING AV  FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

SUMMA REDOVISAT VÄRDE

FINANSIELLA TILGÅNGAR 2014 VERKLIGT VÄRDE 
VIA RR  INNEHAS 

FÖR HANDEL

VERKLIGT VÄRDE 
VIA RR VERKLIGT 

VÄRDE OPTION
LÅNEFORDRINGAR  

ÖVRIGT 

FINANSIELLA 
TILLGÅNGAR 

SOM KAN SÄLJAS
SUMMA 

VERKLIGT VÄRDEVÄRDERINGSKATEGORIER

LIKVIDA MEDEL 0,0 0,0

UTLÅNING TILL  
KREDITINSTITUT 950,3 950,3

UTLÅNING TILL  
ALLMÄNHETEN 135,1 11 786,9 12 111,8

OBLIGATIONER OCH  
RÄNTEBÄRANDE  
VÄRDEPAPPER 4 108,0 4 108,0

AKTIER OCH ANDELAR 5,0 5,0

DERIVAT 0,1 0,1

KUNDFORDRINGAR 24,9 24,9

ÖVRIGA FORDRINGAR 37,6 37,6

SUMMA 0,1 135,1 12 799,7 4 113,0 17 237,7

SUMMA REDOVISAT VÄRDE

FINANSIELLA SKULDER VERKLIGT VÄRDE 
VIA RR  INNEHAS 

FÖR HANDEL

VERKLIGT VÄRDE 
VIA RR VERKLIGT 

VÄRDE OPTION

ÖVRIGA SKULDER  
VÄR DERADE TILL UPPLUPET  

ANSKAFFNINGSVÄRDE 
SUMMA  

VERKLIGT VÄRDEVÄRDERINGSKATEGORIER

INLÅNING FRÅN  
ALLMÄNHETEN 15 206,3 15 206,3

EFTERSTÄLLDA SKULDER 538,0 538,0

LEVERANTÖRSSKULDER 20,9 20,9

DERIVAT 1,9 1,9

ÖVRIGA SKULDER 141,5 141,5

SUMMA 1,9 15 906,7 15 908,6

FORTS. NOT 33
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SUMMA REDOVISAT VÄRDE

FINANSIELLA TILGÅNGAR 2013 VERKLIGT VÄRDE 
VIA RR  INNEHAS 

FÖR HANDEL

VERKLIGT VÄRDE 
VIA RR VERKLIGT 

VÄRDE OPTION
LÅNEFORDRINGAR  

ÖVRIGT 

FINANSIELLA 
TILLGÅNGAR  

SOM KAN SÄLJAS
SUMMA 

VERKLIGT VÄRDEVÄRDERINGSKATEGORIER

LIKVIDA MEDEL 0,0 0,0

UTLÅNING TILL  
KREDITINSTITUT 575,7 575,7

UTLÅNING TILL  
ALLMÄNHETEN 143,4 10 302,6 10 574,8

OBLIGATIONER OCH  
RÄNTEBÄRANDE  
VÄRDEPAPPER 4 010,0 4 010,0

AKTIER OCH ANDELAR 37,4 37,4

DERIVAT 3,6 3,6

KUNDFORDRINGAR 90,3 90,3

ÖVRIGA FORDRINGAR 40,9 40,9

SUMMA 3,6 143,4 11 009,5 4 047,5 15 332,7

SUMMA REDOVISAT VÄRDE

FINANSIELLA SKULDER VERKLIGT VÄRDE 
VIA RR  INNEHAS 

FÖR HANDEL

VERKLIGT VÄRDE 
VIA RR VERKLIGT 

VÄRDE OPTION

ÖVRIGA SKULDER  
VÄR DERADE TILL UPPLUPET  

ANSKAFFNINGSVÄRDE 
SUMMA  

VERKLIGT VÄRDEVÄRDERINGSKATEGORIER

INLÅNING FRÅN  
ALLMÄNHETEN 14 015,3 14 015,3

EFTERSTÄLLDA SKULDER 191,0 191,0

LEVERANTÖRSSKULDER 19,4 19,4

ÖVRIGA SKULDER 181,1 181,1

SUMMA 14 406,8 14 406,8

KLASSIFICERING AV FINANSIELLA  
TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som 
främst använts för att fastställa verkligt värde på finan-
siella instrument som redovisas i tabellen 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 för-
väntad framtida kassaflöden, där diskonteringsräntan 
satts till den aktuella referensräntan bestämd av central-
bankerna.      

Not 35 VERKLIGT VÄRDE

Från och med 1 januari 2009 så värderar Marginalen 
vissa finansiella instrument till verkligt värde. Därmed 
krävs upplysingar om värderingen till verkligt värde per 
nivå enligt värderingshierarki i IFRS 7.
Nivå 1 –  Noterade priser (ej justerade) på aktiv marknad 

för  identiska tillgångar eller skulder.
Nivå 2 –  Andra observerbara data för tillgången eller 

skulden än noterade priser.
Nivå 3 –  Data för tillgången eller skulden vilken inte  

baseras på observerbara marknadsdata. 
Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsva-
ras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. 
Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fast-
ställs genom att använda värderingstekniker såsom dis-
konterade kassaflöden. Härvid används i möjligaste mån 
allmänt tillgänglig information och i så liten mån som 
möjligt företagsspecifik information. 

De instrument som regelmässigt omvärderas till verk-
ligt värde är de förvärvade portföljerna med förfallna 
fordringar. De värderas utifrån diskonterade kassaflöden 
och hänförs alltså till nivå 3 enligt värderingshierarkin i 
IFRS 7. En värdering utifrån diskonterade kassaflöden 
baseras på prognostiserade kassaflöden hänförliga till 
den specifika tillgången, vilka nuvärdesberäknas med en 

FORTS. NOT 34
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FORTS. NOT 35

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 kassaflö-
den krävs en bedömning av: 
a) Marknadsmässigt avkastningskrav (diskonterings-
ränta)
b) Prognostiserade kassaflöden

A) AVKASTNINGSKRAV 
För att uppskatta marknadens avkastningskrav uppskat-
tas den för tillgången genomsnittligt viktade kapitalkost-
naden WACC (Weighted Average Cost of Capital), uti-
från en marknadsmässig fördelning av kapitalkostnaden 
för lånat kapital respektive eget kapital. Kapitalkostna-
den 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 till-
gångarna. Marknadsdata som ingår i avkastningskravet 
har hämtas från offentligt tillgängliga information. Den 
riskfria räntan estimeras utifrån marknadsräntor för 
svenska statsobligationer med en löptid på 10 år. Mark-
nadsriskpremien uppskattas utifrån årliga undersök-
ningar på den svenska finansmarknaden. Betavärde 
bedöms utefter en uppskattning av tillgångens mark-
nadsrisk, baserat på data från Bloomberg avseende  
relevanta jämförelsebolag på svenska marknaden.  

Kostnaden för långfristig finansiering uppskattas utefter 
allmänt tillgänglig information om räntenivåer för före-
tagsobligationer och värdepapperiserade krediter. 

B) PROGNOSTISERADE KASSAFLÖDEN 
Marginalen gör prognoser och antaganden om framtida 
kassaflöden från portföljerna. Dessa kassaflöden består 
av betalningar av kapitalbelopp på fordringar, räntebe-
talningar, avgifter samt kostnader för hantering och 
administration. Prognosen för betalningar av kapitalbe-
lopp på fordringar är baserad på uppskattade flöden och 
inte på kontrakterade flöden. 

Kassaflödet för de förvärvade portföljerna med för-
fallna fordringar prognostiseras upp till 30 år. Ledning-
ens prognos beaktar historiska kassaflöden, typ av fod-
ringar, ålder på gäldenär, nominella belopp på fodringar 
samt erfarenhet från andra portföljer av fordringar. Uti-
från dessa parametrar byggs en kurva på förväntat kas-
saflöde från indrivning. Uppföljning och prognoser sker 
på portföljbasis. Vid varje kvartal görs en intern utvärde-
ring av förväntat kassaflöde under nästkommande perio-
der, vilket kan avvika såväl uppåt som nedåt i förhållande 
till historiska utfall. Endast förändringar som bedöms 
vara bestående, beaktas vid bedömningen av det fram-
tida kassaflödet. Vid varje utvärderingstillfälle tas även 
hänsyn till makrofaktorer såsom BNP-tillväxt, konjunk-
turläge och ränteläge. 

TILLGÅNGAR 2014 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUMMA

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL  
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN:

FÖRVÄRVADE FORDRINGAR 135,1 135,1

AKTIER OCH ANDELAR 5,0 5,0

OBLIGATIONER OCH RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER 4 108,0 4 108,0

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL UPPLUPET 
ANSKAFFNINGSVÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN:

UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT 950,3 950,3

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN 11 786,9 11 786,9

ÖVRIGA TILLGÅNGAR 62,5 62,5

SUMMA TILLGÅNGAR 0,1 4 108,0 12 939,8 17 047,9

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL  
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN:

DERIVAT 1,9 1,9

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET 
ANSKAFFNINGSVÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN:

INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 15 206,3 15 206,3

ÖVRIGA SKULDER 162,4 162,4

SUMMA SKULDER 1,9 0,0 15 368,7 15 370,6

Följande tabell visar bankens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2014
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TILLGÅNGAR 2013 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUMMA

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL  
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN:

FÖRVÄRVADE FORDRINGAR 143,4 143,4

AKTIER OCH ANDELAR 37,4 37,4

OBLIGATIONER OCH RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER 4 010,0 4 010,0

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL UPPLUPET 
ANSKAFFNINGSVÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN:

UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT 575,7 575,7

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN 10 302,6 10 302,6

ÖVRIGA TILLGÅNGAR 131,2 131,2

SUMMA TILLGÅNGAR 3,6 4 010,0 11 190,3 15 203,9

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL  
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN:

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET 
ANSKAFFNINGSVÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN:

INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 14 015,3 14 015,3

ÖVRIGA SKULDER 200,5 200,5

SUMMA SKULDER 0,0 0,0 14 215,8 14 215,8

Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 2013 saknas.

FORTS. NOT 35

FINANSIELLA INSTRUMENT VÄRDERADE TILL  
VERKLIGT VÄRDE BASERAT PÅ NIVÅ 3

2014 2013

INGÅENDE BALANS 180,9 189,5

OMKLASSIFICERING AV AKTIER OCH 
ANDELAR FRÅN NIVÅ 1 TILL NIVÅ 3 0,0 31,0

SUMMA VÄRDEFÖRÄNDRING –40,8 –39,6

UTGÅENDE BALANS 140,1 180,9

Inga övriga omklassificeringar mellan nivåerna har gjorts.

KÄNSLIGHET FÖR ICKE OBSERVERBARA INDATA  
FÖR TILLGÅNGAR OCH  SKULDER I NIVÅ 3
Nedanstående tabell illustrerar den potentiella påverkan 
på resultatet av den relativa osäkerheten på verkligt 
värde på tillgångar och skulder som för sin värdering är 
beroende av icke observerbar indata. Känsligheten för 
förändringar i icke observerbara indata har bedömts 
genom att förändra antaganden i värderingstekniken. 
Detta illustreras i nedanstående tabell genom ändringar 
av marginalen för kassaflöde, räntor, marknadsvärde och 
kursförändringar. Det är inte troligt att alla icke observer-
bara indata samtidigt skulle ha det mest extrema värdet i 
intervallet av rimliga möjliga alternativ.   
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TILLGÅNGAR 2014 2013

KASSAFLÖDE 5% 5% +5% 5%

FÖRVÄRVADE FORDRINGAR 26,0 26,0 27,9 27,9

ÖVRIG UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN 555,9 555,9 485,9 485,9

ÖVRIGA FORDRINGAR 3,1 3,1 6,6 6,6

RÄNTOR +1% 1% +1% 1%

FÖRVÄRVADE FORDRINGAR 10,3 12,0 7,8 9,0

UTLÅNINGSRÄNTA TILL ALLMÄNHETEN 140,6 140,6 124,2 124,2

UTLÅNINGSRÄNTA TILL KREDITINSTITUT 9,5 9,5 5,8 5,8

MARKNADSVÄRDE +10% +10% +10% 10%

AKTIER OCH ANDELAR 0,5 0,5 3,7 3,7

VALUTOR +10% 10% +10% 10%

KURSFÖRÄNDRING 2,6 2,6 0,8 0,8

SKULDER

KASSAFLÖDE +5% 5% +5% 5%

ÖVRIGA SKULDER 8,1 8,1 10,0 10,0

RÄNTOR +1% 1% +1% 1%

INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 150,2 144,4 140,1 138,2

FORTS. NOT 35

Not 36 VALUTAFÖRDELNING  
PÅ BALANSDAGEN

TILLGÅNGAR USD DKK NOK EUR

UTLÅNING TILL  
KREDITINSTITUT 9,8 0,3 5,3 23,4

UTLÅNING TILL  
ALLMÄNHETEN 1,4 9,3 3,9

ÖVRIGA TILLGÅNGAR 0,0 0,8 0,2

SUMMA 9,8 1,7 15,4 54,5

SKULDER

ÖVRIGA SKULDER 0,0 0,0 2,3 0,6

EGET KAPITAL

SUMMA 0,0 0,0 2,3 0,6

POSITIONER I  
DERIVAT (NOT 37) 19,6 33,3

NETTOPOSITION  
I VALUTA 9,8 1,7 6,5 20,6

TILLGÅNGAR SEK
SUMMA  

VALUTOR

UTLÅNING TILL  
KREDITINSTITUT 911,5 950,3

UTLÅNING TILL  
ALLMÄNHETEN 11 080,4 11 922,0

ÖVRIGA TILLGÅNGAR 4 301,1 4 302,0

SUMMA 17 092,9 17 174,3

SKULDER

ÖVRIGA SKULDER 16 061,9 16 064,8

EGET KAPITAL 1 109,5 1 109,5

SUMMA 17 171,4 17 174,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner. Se not 7.



56 MARGINALEN BANK ÅRSREDOVISNING 2014

Not 37 DERIVAT

Alla värdeförändringar redovisats löpande över resultatet.  

Valutasäkringsinstrument 2014 2013

VALUTA
VERKLIGT 

VÄRDE 
NOMINELLT 

VÄRDE
VERKLIGT 

VÄRDE 
NOMINELLT 

VÄRDE

TERMINSKONTRAKT EUR 0,3 33,3 1,1 53,3

TERMINSKONTRAKT NOK –0,2 19,6 0,1 21,7

SUMMA 0,1 52,9 1,2 75,0

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

Räntesäkringsinstrument 2014 2013

VERKLIGT 
VÄRDE 

NOMINELLT 
VÄRDE

VERKLIGT 
VÄRDE 

NOMINELLT 
VÄRDE

RÄNTEDERIVAT –1,9 –1 150,0 2,4 850,0

SUMMA –1,9 –1 150,0 2,4 850,0

2014 2013

VERKLIGT 
VÄRDE 

NOMINELLT 
VÄRDE

VERKLIGT 
VÄRDE 

NOMINELLT 
VÄRDE

TOTAL SUMMA –1,8 –1 097,1 3,6 925,0

Not 38 TRANSAKTIONER  
MED  NÄRSTÅENDE BOLAG

KONCERNINTERNA RÄNTEBÄRANDE 
SKULDER TILL: 2014 2013

MARGINALEN AB 50,0 50,0

ESCO MARGINALEN AB  141,0

50,0 191,0

KONCERNINTERNA RÄNTEBÄRANDE 
FORDRINGAR GENTEMOT:

MARGINALEN AB 1 171,0 984,0

ESCO MARGINALEN AB 75,0 75,0

1 246,0 1 059,0

KONCERNINTERNA RÄNTEKOSTNADER 5,2 11,1

KONCERNINTERNA RÄNTEINTÄKTER 62,0 44,6
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Not 39 ANDELAR I 
 KONCERNFÖRETAG 

Marginalen har under 2014 avslutat likvidationen av Ibe-
ria Fastighets AB. Dessutom har övriga 4 lagerbolag 
sålts till Konsult AB Marginalen.

Not 40 CHECKRÄKNINGS
KREDIT

2014 2013

BEVILJAD CHECKRÄKNINGSKREDIT 32,0 32,0

RÄNTEBINDNINGSTID 7 DAGAR 7 DAGAR

Not 41 OMKLASSIFICERINGAR 

Marginalen har under 2014 omklassificerat vissa poster i 
balans- och resultaträkning och har därmed även gjort 
motsvarande omklassificeringar för jämförelseperioden. 
Omklassificeringarna avser främst förmedlingskostnader 
för lån som tidigare redovisats som provisionskostnader 
men som numera utgör del av effektivräntan och där-
med reducerar ränteintäkterna.

RESULTATRÄKNINGEN

OMKLASSIFICERING 
JÄMFÖRT MED ÅRS

REDOVISNING 
20131231

RÄNTEINTÄKTER –44,3

PROVISIONSINTÄKTER –10,4

PROVISIONSKOSTNADER 46,5

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 8,2

BALANSRÄKNINGEN

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN 125,2

ÖVRIGA TILLGÅNGAR –12,4

FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER –112,8

Stockholm
12 mars 2015

Bertil Johanson Anders Folkvard

Ordförande

Anders Fosselius Gerth Svensson

Robert Charpentier Peter Lönnquist

Fernando Miranda Ewa Glennow

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2015

Catarina Ericsson

Auktoriserad revisor
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FERNANDO MIRANDA
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
VD för Marginalen Bank sedan 2012. 
Kom till Marginalen genom förvärvet 
av Citibank Sverige. Har tidigare 
arbetat på just Citibank och på  
American Express i USA.

PÅL RYFORS
FINANSCHEF
Började på Marginalen Bank 2012. 
Tidigare hos Hoist Finance, ett ledande 
inkassobolag i Europa. Innan dess 
verksam inom investment banking 
vid Société Générale i London och 
Kaupthing Bank i Stockholm.

ELEONOR ÅSLUND
PERSONALCHEF
Hos Marginalen Bank sedan 2007. 
Har mer än 25 års erfarenhet inom 
HR-området. Tidigare affärsområdes-
chef och chef för konsulter inom 
Wise Group. Innan dess personalchef 
inom en rad internationella företag.

CHARLOTTE STRANDBERG
CHEF MARGINALEN CORE
Ansvarar för inkassoverksamheten 
samt konsultverksamheten inom  
ekonomi-administration, juridik och 
HR. Anställd sedan 1981. Vice verk-
ställande direktör i Marginalen Bank. 

NOEL CRAMER
CHEF PRIVATBANKEN
Hos Marginalen Bank sedan 2013. 
Tidigare VD för Citibank EMEA.  
Har dessförinnan haft flera ledande 
befattningar inom Citibank, bland 
annat som chef för utlåning i Citibank 
Norra Europa.

HANS HAMMAR
CHEF FÖRETAGSBANKEN
Kom till Marginalen Bank 2013. Innan 
dess flera ledande befattningar inom 
Svenska Handelsbanken. Dessför-
innan på Kaupthing Bank och som 
VD för Skandinaviens största tand-
tekniska laboratorium.

CHRISTINA JOHANSSON
CHEF MARKNAD & KOMMUNIKATION
Började på Marginalen Bank 2010.  
Har haft ledande befattningar inom 
försäljning, marknadsföring, kommu-
nikation och varumärkeshantering, 
senast som nordisk chef för kredit-
kortet re:member inom EnterCard.

ARNAUD FROMENT
IT-CHEF
Hos Marginalen Bank sedan 2011. 
Lång erfarenhet av att jobba med 
affärsnytta i bank- och finanssektorn. 
Bakgrund som managementkonsult 
och IT-konsult och har haft flera 
chefspositioner i svenska banker, 
senast som IT-affärsutvecklingschef 
på GE Money Bank.

Ledning
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BERTIL JOHANSON
Ordförande
Ledamot av Styrelsepoolen och  
tidigare partner inom PwC. Styrelse-
ledamot i NGS Group AB och ägare 
till Ardentis AB som bedriver styrelse-
arbete och ekonomisk rådgivning.

GERTH SVENSSON
Styrelseledamot
MBA från Handelshögskolan Stock-
holm. Har haft ledande affärschefs-
befattningar och styrelseuppdrag 
inom bankbranschen samt revisions- 
och konsultverksamhet. Nu ägare av 
AlbaBlue Consulting AB, verksamt 
inom management consulting.

PETER LÖNNQUIST
Vice ordförande
Ledamot av Sveriges Advokatsam-
fund. Ordförande i FastPartner AB, 
Cellmax Technologies AB och stiftel-
sen Koalan. Kurator i Spendrups 
ägarstiftelser. 

EWA GLENNOW
Styrelseledamot
VD i Marginalen AB och grundare av 
Marginalenkoncernen. Styrelseleda-
mot i FastPartner AB, Fastighets AB 
Marginalen, Exensor Security Interna-
tional AB och Shoutly AB.

ANDERS FOSSELIUS
Styrelseledamot
Civilingenjör, DIHR. Har tidigare haft 
ledande befattningar inom industri-
företag, exporterande företag och 
reklambyrå branschen. Arbetar nu 
med affärs- och ledarskapsutveckling.

ROBERT CHARPENTIER
Styrelseledamot
Ekonomie Magister från Hanken i  
Helsingfors, Finland. Över 20 år av 
bankerfarenhet från finansiella institut 
i London och Stockholm kombinerat 
med flerårig erfarenhet från bank-
styrelsearbete i Estland, Danmark, 
Finland och Sverige.

ANDERS FOLKVARD
Styrelseledamot
Civilekonom, auktoriserad finans-
analytiker (AFA) från Norges  
Handelshögskola. VD och partner  
i Oslo Finans AS. Har arbetat med 
finans- och företagsfinansiering inom 
bank och värdepappersföretag sedan 
1977.

Styrelse
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