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Året i korthet

NYCKELTAL, MKR 2013 2012

Räntenetto 452,3 361,1

Rörelseintäkter 556,1 518,6

Rörelseresultat 41,5 9,3

Soliditet 6,6% 8,1%

Kapitaltäckningskvot 1,32 1,44

Kapitaltäckningsgrad 10,52% 11,53% 

Medelantal anställda 328 299

   Vi bildade en ny ledningsgrupp med bred förankring i  

företaget.

    Ett omfattande program för ledarskapsutbildningar för  

samtliga chefer genomfördes under året.

  Utlåning till allmänheten ökade från 8,6 mdr till 10,3 mdr.

   Fortsatt etablering av Marginalen Bank på marknaden, bland 

annat genom varumärkeskampanjen med dansaren Fredrik 

”Benke” Rydman.

  Vi lanserade nya marginalen.se.

   Lansering av Trygghetskontot, som ser till att kundens månads-

sparande fortsätter vid sjukdom eller arbetslöshet.

   Vi förkortade ytterligare utbetalningstiderna på våra lånepro-

dukter.

   Kunderna blir allt mer nöjda med oss. Vi förbättrade vårt nöjd  

kund index under året och hamnade över snittet i branschen.

   Bertil Johanson valdes till ny styrelseordförande.

   Vi fick drygt 35 000 nya kunder under året. 

   Fortsatta investeringar i innovation och utveckling.  Vår proto-

typ ”Marginalen 2018” visar vägen in i framtiden. 

Utlåning till allmänheten, mkr
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Marginalen Bank har drygt 350 anställda i Sverige och närmare      

270 000 kunder. Våra rötter går tillbaka till slutet av 70-talet och vi 

har sedan Marginalen bildades i början på 90-talet växt av egen 

kraft. I samband med att Finans AB Marginalen förvärvade Citi-

banks svenska konsumentbank 2010 bildades Marginalen Bank.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn, omfattas av insätt-

ningsgarantin och är ISO-certifierade. Marginalen Bank ägs av 

Marginalen AB. 

Detta är  
Marginalen Bank

Vi är en trygg, säker och lönsam bank. Vid utgången av 2013 

visade vi ett positivt resultat om 30.7 miljoner kronor (efter skatt) 

och hade tillgångar till ett värde av 15.4 miljarder kronor. 

Våra kunder är privatpersoner, företag samt myndigheter och 

kommuner. Vi erbjuder ett brett utbud av låne- spar- kort - och för-

säkringsprodukter. Företag hjälper vi även med administrativa 

tjänster inom redovisning, juridik, inkasso och HR. 
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Vi tycker att det behövs en annorlunda bank som går 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, står under Finans-

inspektionens tillsyn och har en banklicens som alla andra  banker. 

Och när nya och hårdare EU-regler för banker införs så gäller  

dessa även oss. 

Nej – annorlunda för oss handlar snarare om våra produkter, 

tjänster och hur vi ser på kunden. Vi uttrycker det så här i vår 

affärsidé: 

”Marginalen Bank skapar tid och möjlig-

heter för människor och företag att utveck-

las genom att vi förenklar deras ekono-

miska vardag. Det gör vi genom att 

lyssna på våra kunder och erbjuda 

okomplicerade och konkurrens-

kraftiga produkter och tjänster.” 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER 
SOM KUNDERNA VERKLIGEN 
BEHÖVER
För oss är det viktigt att erbjuda 

produkter och tjänster som kun-

den verkligen behöver och förstår. 

Utvecklingen på bankmarknaden 

går åt motsatt håll i många avseen-

den. Ett exempel är att sparprodukterna 

på marknaden  blir alltmer specialiserade 

och komplicerade, många har dessutom otyd-

liga avgifter. Nej, enkelt och transparent ska det vara.  

Ett annat område är ränteläget på spar- och lönekonton. Vi 

anser att människor som investerar sina sparpengar hos oss också 

ska ha betalt för det i form av en skälig ränta. Vi erbjuder därför 

några av marknadens mest konkurrenskraftiga sparkonton samt 

ett lönekonto med en ränta på för närvarande 2 procent. 

Idag finns det grupper i vårt samhälle som av olika anledningar 

står utanför bankmarknaden. Det tycker vi är fel. Vi tycker att så 

många människor som möjligt ska ha tillgång till finansmarknaden 

och att alla kunder är lika viktiga. Därför stänger vi inte ute någon 

för att de har en betalningsanmärkning eller av något socialt eller 

kulturellt skäl. Vi tror på människor och är lika intresserade av 

deras framtid som av deras historia. Vårt Omstartslån är framåt-

blickande och ger människor en ekonomisk omstart i livet och hjäl-

per dem till en stabilare ekonomisk vardag. Det samlar ihop olika 

krediter och kan i de flesta fall sänka kundens kreditkostnader. 

Behövs det en  
annorlunda bank?

VI FRIGÖR TID FÖR SMÅFÖRETAGAREN
Vi är själva ett entreprenörsföretag och har gjort den tillväxtresa 

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 just förblir småföre-

tag och inte växer. Vi gjorde under året en undersökning som visar 

att det främsta hindret för tillväxt är administrationen. En små- 

 företagare administrerar nästan en arbetsdag i veckan och för 

varje nyanställd ökar den administrativa bördan. Detta leder 

tyvärr till att allt mindre tid läggs på kärnverksam-

heten som är motorn för tillväxt. Just denna 

undersökning visar att vi är rätt i vår posi-

tionering inom företagsområdet. Vi hjäl-

per företag att växa både genom att  

bistå med finansiering och genom 

att frigöra tid.  Vi erbjuder allt från 

administrativa sysslor som till 

exempel bokföring, juridisk råd-

givning och inkasso till bank-

tjänster som inlåning, utlåning, 

finansiering och kreditkort. Bred-

den 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 lång siktigheten hos vår ägare. Vi 

har helt enkelt ett annorlunda fokus och behöver 

inte stressa fram resultat till nästa kvartal utan kan 

istället i lugn och ro fokusera på kunderna, produkterna och tjäns-

terna. Jätteutdelningar, höga bonusar och kvartals kapitalism är 

lika främmande för oss som för våra kunder. Villkor ska vara enkla 

och tydliga och produkterna ska vara transparenta och 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. 

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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VAD KAN MARGINALEN BANK TILLFÖRA DEN SVENSKA BANK-
MARKNADEN? 
Sverige behöver en bank som erbjuder användarvänliga, flexibla 

och transparenta produkter och tjänster – ett basutbud som kun-

derna verkligen behöver och använder. Vi är en motvikt mot 

utvecklingen inom bankbranschen som går mot alltmer komplice-

rade finansiella produkter med otydliga villkor och avgiftsstruktu-

rer. Sverige behöver också en bank som förstår småföretagarna. Vi 

har själva gjort tillväxtresan som många av våra kunder är mitt 

uppe i vilket gör att vi förstår den verklighet som de lever i.  

2013 VAR ETT BRA ÅR FÖR MARGINALEN BANK. HUR SKULLE 
DU VILJA SAMMANFATTA DET?
Det var ett mycket bra år. Vi fokuserade på att ytterligare förbättra 

befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att korta 

handläggningstiden på lån och att utveckla gränssnitten mot kun-

derna. Vi arbetade även intensivt med produktutveckling och lan-

serade flera nya låne- och sparprodukter. Under året lanserade vi 

även vår prototyp ”Marginalen 2018” som anger vår framtida rikt-

ning. 

Internt arbetade vi med att ytterligare utveckla ledarskapet 

inom banken. Vi bildade en ny ledningsgrupp och samtliga chefer 

inom företaget deltog i ett ledarutvecklingsprogram som pågick 

under hela 2013. Inte bara medarbetarna utan även styrelsen spe-

lade en avgörande roll genom att aktivt delta och tillföra expertis 

till verksamheten.

Jag kan konstatera att det vi gjorde hade effekt. Vi attraherade 

35 000 nya kunder samtidigt som vi fördjupade relationerna med 

VD har ordet

de befintliga. Den goda utvecklingen återspeglas i intäkterna som 

ökade från 518,6 mkr till 556,1 mkr. Genom effektiviseringar och 

automatiseringar av processer hölls kostnadsmassan på en stabil 

nivå, vilket tillsammans med de ökade intäkterna ledde till att 

rörelseresultatet ökade från 9,3 mkr till 41,5 mkr. 

DU BETONAR OFTA VIKTEN AV KUNDFOKUS. VAD ANSER ERA 
KUNDER OM ER? 
Som jag ofta säger på våra möten så är det oerhört viktigt att 

tänka kund och i alla sammanhang sätta sig i kundens situation. 

Under året lanserades vårt kundpassionsprojekt som ska få alla 

medarbetare ännu mer kundorienterade. Vi skapade även mål för 

hur kunden ska uppleva oss i olika delar av företaget. I våra kund-

undersökningar kan vi se att detta arbete hade effekt då vårt nöjd 

kund index förbättrades under året. 

REGELVERKEN FÖR BANKER FÖRÄNDRAS KONTINUERLIGT. 
HUR ARBETAR MARGINALEN  BANK FÖR ATT LEVA UPP TILL 
NYA REGLER OCH RIKTLINJER? 
Under 2013 anpassade vi organisationen och arbetssättet för att 

möta nya riktlinjer för intern styrning och kontroll. Vi  såg en möj-

lighet att  i samband med detta ytterligare utveckla vårt kvalitets-

ledningssystem. Det beskriver vårt arbetssätt och skapar mekanis-

mer för kontroll, övervakning och rapportering. Det är tillgängligt 

för alla medarbetare och innehåller bland annat styrdokument, 

arbetsbeskrivningar och verktyg för regelefterlevnad. Det är  baserat 

på ISO 9001 och COSO-principerna för intern styrning och kontroll. 

Vi är en motvikt mot utvecklingen 
inom bankbranschen som går mot 
alltmer komplicerade finansiella pro-
dukter med otydliga villkor och 
avgiftsstrukturer. 

Fernando Miranda 
VD i Marginalen Bank
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PÅ VILKET SÄTT TAR MARGINALEN BANK SITT  
SAMHÄLLSANSVAR?
Socialt ansvarstagande är själva grunden i vår affärsmodell. Vi tror 

på att göra gott och på att allt vi gör ska bidra positivt till sam-

hällets utveckling. Det handlar om tillgänglighet, om produkter och 

tjänster samt hur vi bemöter människor, men även hur vi hjälper 

företag att växa och utvecklas.

Under året utvecklade vi ytterligare en låneprodukt som hjälper 

människor att samla ihop sina skulder och lösa dem med ett lån 

hos oss och därigenom sänka sina lånekostnader. Vi har även lån 

för personer som av olika anledningar har svårt att få lån i andra 

banker och som genom oss kan få en ekonomisk omstart i livet. 

Vi arbetade även med våra sparprodukter för att se hur de 

kunde göra mer nytta i samhället. Resultatet blev vårt Trygghets-

konto. Det har en inbyggd försäkringslösning som ser till att kun-

dens månadssparande fortlöper i händelse av arbetslöshet eller 

sjukdom. Just detta är samhällsansvar för oss – produkter och 

tjänster som på ett aktivt sätt hjälper människor till en tryggare 

ekonomisk vardag. 

Det är även viktigt för oss att vi är med och hjälper nya sam-

hällsgrupper och medborgare som etablerar sig i Sverige. Vi strä-

var efter att attrahera människor med olika kulturell bakgrund. I 

dagsläget är vi drygt ett 20-tal olika nationaliteter inom företaget. 

Vi deltar även i externa projekt som till exempel Ecpat som ska 

säkerställa att de finansiella systemen inte används i barnporno-

grafisk verksamhet. Stockholms Klimatpakt är ett annat projekt 

som vi medverkar i. Det syftar till att minska utsläppen i Stockholm.     

VILKA BLIR DE STORA UTMANINGARNA 2014? 
2014 blir ett mycket spännande år.  Vi har en stark tro på att det vi 

erbjuder behövs och gör nytta för såväl företagare som privat-

personer i Sverige. Detta ska vi bygga vidare på under 2014 och 

ytterligare arbeta för att förverkliga vår prototyp Marginalen 2018. 

Ett led i detta arbete är att lansera vår nya Internetbank som kom-

mer att förenkla såväl privatpersoners som företags ekonomiska 

vardag. Vi kommer även att intensifiera vårt arbete med inno-

vation och kundpassion så att de blir bärande delar av vår företags 

kultur och därmed ytterligare stärka utvecklingskraften inom 

Marginalen Bank. 

Sammantaget kommer detta att lyfta oss till nästa nivå och 

skapa möjligheter för en god tillväxt i takt med att allt  

fler upptäcker att vi är en mycket attraktiv bankpartner på den 

svenska marknaden.   
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Detta är
privatbanken

Marginalen Bank erbjuder användarvänliga och transparanta bank

tjänster för privatpersoner. Vi har valt att fokusera på att skapa ett 

grundutbud med de finansiella tjänster som kunderna verkligen 

behöver och efterfrågar. Målgruppen är således mycket bred. 

Privatbanken har några av marknadens mest konkurrens

kraftiga löne och sparkonton med både fasta och rörliga ränte

nivåer. Vårt lönekonto hade vid utgången av 2013 en ränta på två 

procent medan vårt Trygghetskonto säkerställer att kundens 

månadssparande fortlöper vid sjukdom eller arbetslöshet.  

Vi erbjuder även olika typer av lån. Vårt Omstartslån samlar 

ihop och löser krediter och kan i de flesta fall sänka våra kunders 

kreditkostnader, medan Privatlånet kan hjälpa till och förverkliga 

kundernas mål och framtidsplaner. Privatbanken har cirka 5 pro

cent av Privatlånemarknaden i Sverige som värderas till cirka 

125 mdr sek. 

Våra kunder väljer bland tre olika kreditkort – Classic, Traveller 

och Gold – med olika typer av erbjudanden och försäkringar. Vi 

erbjuder även försäkringar för lån, olycksfall och resor.

ÅRET I KORTHET
   Privatlånet passerade 7 mdr sek i utlåning.

   Vi ökade inlåningen på våra sparkonton med cirka 2,7 mdr.  

I våra varumärkesundersökningar ser vi hur vi skapade en  

tydlig position med våra konkurrenskraftiga sparräntor.

   Vi utvecklade Privatlånet så att det blev ännu enklare för kun

derna att lösa andra dyra småkrediter.

   Omsättningen på våra kreditkort ökade kraftigt under 2013. 

Genomsnittlig månatlig omsättning ökade från 35 mkr till 50 

mkr per månad. 
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2013 var ett bra år för Privatbanken. Hur skulle du 
 summera året? 
Det har varit ett bra år. Vi har ytterligare förbättrat våra pro

dukter och tjänster vilket bidragit till att vi nästan fördubb

lade vårt resultat under året.  Intäkterna ökade med 19 pro

cent under året. 

Vad är du mest nöjd med?
Jag är mest nöjd med att 35 000 nya kunder har upptäckt 

Marginalen Bank. Detta är ett bevis på att vår strategi har 

bärkraft. Det är också mycket glädjande att våra befintliga 

kunder är nöjda med oss, vilket syns i vårt nöjd kund index 

som förbättrades under året. 

Er affärsidé handlar om att förenkla kundernas ekono-
miska vardag? Var har ni gjort under året för att utveckla 
privatbanken i den riktningen?  
Allt vi gör handlar om att förflytta privatbanken i den rikt

ningen. Ett exempel är vårt ”Trygghetskonto” som vi lanse

rade i år. Det är ett sparkonto med en inbyggd försäkring 

som ser till att ditt månadssparande fortsätter även om du 

blir sjukskriven eller arbetslös. Ett annat exempel är att vi 

 förkortade utbetalningstiderna för våra lån och dessutom 

förenklade och automatiserade våra ansökningsprocesser. 

Konkurrensen om privatkunderna är hård. Varför ska 
man välja er som sin bank?
Det är mycket som skiljer oss från andra. Vi har valt att 

satsa på att skapa ett bra grundutbud med användar

vänliga och transparenta produkter och tjänster som våra 

kunder verkligen behöver – inget annat. Ett exempel är 

vårt lönekonto som ger kunden 2 procent i ränta. Ett annat 

är vårt Travellerkort där vi ytterligare förbättrade bonus

programmet med fler möjligheter att använda bonus

poäng. Kunden kan nu välja mellan att resa med flyg, båt 

eller tåg. 

Vad har ni för utmaningar 2014?
Vi kommer att utveckla vår internetbank och även nya pro

dukter som förenklar våra kunders ekonomiska vardag. Vi 

ska även arbeta hårt för att allt fler privatkunder ska upp

täcka att vi är ett nytt och modernt bankalternativ på den 

svenska marknaden. 

 

FRÅGOR TILL
NOEL CRAMER, CHEF PRIVATBANKEN



Marginalen Bank Årsredovisning 2013

8

Detta är 
företagsbanken
Företagsbanken skapar tid och möjligheter för företag att utveck

las genom att vi förenklar deras ekonomiska vardag. Det gör vi 

genom att lyssna på våra kunder och erbjuda okomplicerade och 

konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Inom företagsbanken arbetar 50 erfarna och kunniga medarbe

tare med att ge service åt våra företagskunder. Vi har kontor i 

Stockholm, Umeå och Göteborg men har kunder i hela landet.  

Företagsbanken hjälper till med tillväxtfinansiering som faktura

finansiering, företagslån, leasing och avbetalningstjänster. Utöver 

detta så har vi konkurrenskraftiga inlåningsprodukter, bland annat 

ett företagskonto som vid årsskiftet gav en ränta på 2 procent. 

Företagsbanken arbetar framför allt med små och medelstora 

företag. Vi är speciellt starka inom bygg och anläggning, transport, 

skog och lantbruk, industri, handel, health care och medicinteknik. 

Företagsbankens marknad uppgår till minst 350 mdr SEK och 

de årliga affärsmöjligheterna uppgår till minst 50 mdr SEK. 

 Marknaden har växt med 10 procent de senaste åren. 

Våra konkurrenter är andra finansbolag och banker, från små 

nischade aktörer till de mer etablerade storbankerna. 

ÅRET I KORTHET
   Vi lyckades göra affärer med kunder som är tongivande inom 

sina respektive branscher. Då bankaffären i stor utsträckning är 

en relationsaffär så är det självklart viktigt att ha kunder som är 

kända för att ha stora krav på sina leverantörer då det ökar vår 

trovärdighet på marknaden.

   Vi förbättrade vårt systemstöd inom leasing och fakturahante

ring. För kunden innebär det bättre redovisning och snabbare 

betalningar.

   Vi integrerade våra tidigare förvärv av leasingbolagen Caplease 

och FinFack i företagsbanken, vilket medförde effektivare 

interna processer och ett bredare kunderbjudande. 

   Vi passerade 1 miljard i total utlåningsvolym  en ökning med  

35 procent.
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2013 vart ett bra år för företagsbanken. Hur skulle du vilja 
sammanfatta året?
Vi ökade våra utlåningsvolymer med 35 procent, viket vi för

stås är mycket nöjda med, samtidigt som vi breddade vårt 

företags erbjudande. Vi har ytterligare förbättrat vår faktura

köpstjänst och fakturabelåningstjänst där vi ser till att våra 

kunder får betalt direkt. Produkterna ska inte bara vara kon

kurrenskraftiga utan dessutom ha en unik ”edge”. Det är ju så 

när man är utmanare att då räcker det inte att vi är lika bra 

som våra konkurrenter utan vi måste många gånger vara 

ännu bättre. 

Vad är du mest nöjd med under året?
Det mest glädjande är att vi visar kundpassion i varje möte 

med kund. Det gäller såväl de som har kundkontakterna som 

stödfunktioner. Kundpassionen är en viktig nyckel för att 

lyckas i kundarbetet.

Många små och medelstora företag har problem med att 
få tillgång till kapital för att växa. Hur kan ni hjälpa dem?
Jag brukar säga att om man som företagare vill ha en bank 

som förstår hur det är att vara företagare, ja då ska man kon

takta Marginalen Bank. Vi ser oss själva som entreprenörs

drivna och det är en bra utgångspunkt när man diskuterar 

kapital för att växa. Vi är verkligen vassa när det gäller att 

effektivisera rörelsekapitalet, d.v.s. finansiering av maskiner, 

inventarier, kundfordringar och likviditetssvängningar. 

Genom Marginalen Core kan vi även hjälpa till med ekonomi 

och lönehantering samt HRfrågor och juridiska tjänster. Det 

gör att våra kunder kan fokusera fullt ut på sin kärnaffär.

Varför ska man som företagare anlita Marginalen Bank 
och inte någon av de andra aktörerna på marknaden?
Ett exempel direkt från verkligheten var när en skidanlägg

ning i Sverige skulle upphandla en kundanpassad leasing

lösning för sina pistmaskiner. Då var vi en av flera banker 

som var inbjudna att offerera. Vi valde att göra som vi alltid 

gör; lyssna på kunden. Kunden sa att de säljer ju inte så 

många liftkort när det är grönt i backarna. Vi valde i vår 

modell att lägga större amorteringar under vintern och 

lägre under sommaren, vilket gjorde att kunden valde oss 

som partner. För mig är det här precis så som Marginalen 

Bank ska fungera i verkligheten. Anpassning efter kundens 

specifika villkor.

Vad kommer Företagsbanken att fokusera på under 2014?
För oss är det viktigt att vara en innovativ bank. Inte för 

sakens egen skull utan för att det ska resultera i kundnytta. 

När det gäller nya tjänster så kompletterar vi med betal

tjänster för företag samt arbetar med en ny internettjänst. 

På finansieringssidan erbjuder vi kontokrediter och order

finansiering. Allt för att bli mer kompletta i vårt kunderbju

dande. På inlåningssidan är vi stolta att kunna säga att vi 

erbjuder marknadens bästa inlåningsränta för transak

tionskonton. 

FRÅGOR TILL
HANS HAMMAR, CHEF FÖRETAGSBANKEN
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Detta är 
Marginalen Core
Marginalen Core minskar den administrativa bördan åt företag och 

frigör tid som kan läggas på att utveckla verksamheten. Kunderna 

får hjälp med bokföring, redovisning, fakturahantering, löner, 

inkasso, juridik och personaladministration. Inkassoverksamheten 

har mer än 30 års erfarenhet och hanterar all slags inkasso. Vi är 

medlem av European Collectors Association, vilket innebär att vi 

även arbetar med utlandsinkasso genom samarbete med lokala 

företag. Under 2013 genomförde vi en undersökning som visar att 

en småföretagare i snitt lägger 40 timmar i månaden på adminis

tration och att det hindrar deras tillväxt. Tillsammans med Före

tagsbanken har vi den bredd som krävs för att verkligen kunna 

göra skillnad för företag och hjälpa våra kunder att växa. Målgrup

pen är små och medelstora företag, kommuner och landsting. 

Marknaden är med andra ord enorm då drygt 95 procent av  Sveriges 

företag är småföretag.  

ÅRET I KORTHET
   Under året arbetade vi extra med att ytterligare utöka vår kom

petens för att möta kundernas behov.

   Vi genomförde en undersökning som visar att en småföreta

gare i snitt ägnar en dag i veckan åt administration, vilket hin

drar deras tillväxt. Vi har därför under året tillfört våra kunder 

ett antal tekniska hjälpmedel för att underlätta deras vardag, 

och öka vår tillgänglighet.

   Verksamheten i Norrland samordnades till Sundsvall samtidigt 

som en ny säljorganisation bildades för såväl Stockholm som 

Sundsvall. Detta har resulterat i ett ökat inflöde av nya kunder. 
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5 FRÅGOR TILL CHARLOTTE STRANDBERG,  
CHEF MARGINALEN CORE

Hur skulle du vilja sammanfatta 2013?
Det var ett bra år och hela affärsområdet växte.  Inom 

inkasso förbättrade vi vår kundportal vilket gör det lättare 

för kunderna att följa sina ärenden. Vi ökade även förvärvs

takten av nödlidande krediter i marknaden. Inom ekonomi

området så steg efterfrågan på våra molntjänster. Under året 

gjorde vi det också möjligt för våra kunder att tidrapportera, 

attestera fakturor och sköta kvittohantering med mobilen. Vi 

märker hur många företag alltmer tar till sig ny teknik som 

underlättar deras vardag.

Viken nytta tillför ni era kunder?  
När det gäller ekonomi så förbättrar vi våra kunders kassa

flöden och likviditet. Det gör vi genom att optimera ekono

mistyrningen hos kunderna. Inom inkassoområdet så ser vi 

till att kunderna får betalt och vi kan även frigöra kapital för 

kunderna genom att förvärva förfallna fordringar. Gemen

samt i allt vi gör är att vi tillför nytt värde till bolagen. Det ska 

vara lönsamt att anlita oss. 

Marginalen Bank gjorde en undersökning under året som 
visar att all administration hindrar småföretagen från att 
växa. På vilket sätt kan vi hjälpa dem?
Våra tjänster är byggda för att frigöra tid för företagaren. 

Kombinationen administrativa och finansiella tjänster gör att 

vi kan effektivisera och underlätta företagens vardag på ett 

ekonomiskt fördelaktigt sätt. Det lilla företaget får tillgång 

till det stora företagets resurser och kompetens. 

Varför ska man som företagare anlita Marginalen Core 
och inte någon av de andra aktörerna på marknaden?
För att vi har ett brett utbud av tjänster under samma tak, 

snabba och säkra lösningar som kan skräddarsys och en 

kompetent personal som kan tillföra mervärde till kunder

nas organisation och affär. 

Vad kommer Marginalen Core att fokusera på under 2014?
Vi kommer att satsa på att utveckla effektiva verktyg för 

våra kunder och därmed stärka vår position i marknaden. 

Vi håller till exempel på och utvecklar en ny företagsportal 

där vi samlar alla företagstjänster såväl administrativa som 

finansiella. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss.
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Styrning och 
 riskhantering
Marginalen Banks verksamhet genomsyras av en effektiv riskhan

tering. 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 Verkställande 

direktören vilken ansvarar för den operativa verksamheten på dag

lig 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 regelefterlev

nad 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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ISO-CERTIFIERADE
Marginalen Bank har ett ledningssystem som är certifierat i enlig

het med reglerna och kraven för ISO 90012008. Marginalen Banks 

ledningssystem granskas årligen av det Norske Veritas (DNV). 

Bankens ledningssystem hanterar de övergripande interna pro

cesserna 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 till

syn och löpande kontroll. Finansinspektionens uppgift är att säker

ställa förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot 

företag som inte följer gällande regler. 

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 om Finansinspektionen beslutar att insätt

ningsgarantin 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 skyddet för allmän

hetens insättningar och bidra till stabilitet i det finansiella syste

met. Den infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EUdirektiv. 

Motsvarande garanti finns i övriga EUländer. Insättningsgaranti 

finns också i flera länder utanför EU.

PERSONUPPGIFTSLAGEN 
I personuppgiftslagen finns regler om hur personuppgifter får 

behandlas. Syftet med lagen är att skydda människor mot att 

deras personliga integritet kränks genom behandling av person

Vårt trygghetsarbete 

uppgifter. En viktig del i Marginalen Banks arbete med integritets

skyddet är att en enskild kund ska kunna få reda på om person

uppgifter 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 informa

tionen ovan framgår. 

FÖRHINDRAR PENNINGTVÄTT
Marginalen Bank följer bestämmelser som ska förhindra penning

tvätt och terroristfinansiering. Penningtvätt innebär att pengar 

från brottslig verksamhet förs in i de legala systemen. Terrorist

finansiering 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 härrör 

från brottslig verksamhet. Därför kan du bli ombedd att visa legiti

mation 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.

Marginalen Banks ledningssystem är certifierat 
i enlighet med reglerna och kraven för ISO 
9001-2008. Ledningssystemet granskas årligen 
av det  Norske Veritas (DNV). 
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Förvaltnings
berättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank Bank

aktiebolag, med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisningen 

för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2013. Års

redovisningen är upprättad i mkr om inget annat anges.

KONCERNSTRUKTUR
Marginalen Bank Bankaktiebolag, org. nr. 5164060807, (”Margi

nalen”) och dess ägarbolag Marginalen AB, org. nr. 5561284349, 

ingår sedan april 2012 i en konsoliderad situation i vilken ESCO 

Marginalen AB, org. nr. 5560965765, är moderbolag. Den konsoli

derade situationen står under Finansinspektionens tillsyn och 

omfattas av Finansinspektionens regler kring 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 (baserat i Litauen), UAB 

General Financing (baserat i Litauen), SIA Aizdevums.lv (baserat 

i Lettland), AS MG Capital (baserat i Lettland) samt Inkasso AB 

Marginalen.

Tillsammans har dessa bolag 624 medarbetare i Sverige, Lettland 

och Litauen. De internationella verksamheterna ligger utanför 

Marginalen och redovisas i koncernredovisningen för moder

bolaget Marginalen AB.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Marginalens affärsidé är att skapa tid och möjligheter för männ

iskor och företag att utvecklas genom att vi förenklar deras eko

nomiska vardag. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder och 

erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter och 

tjänster. Verksamheten bedrivs i tre divisioner; Privatbanken, 

 Företagsbanken och Marginalen Core. 

Privatbanken erbjuder ett grundutbud av enkla och transpa

renta tjänster inom områdena spara, låna, betala och försäkra. 

 Privatbanken har en stark position inom inlåningssegmentet med 

några av marknadens mest konkurrenskraftiga sparkonton med 

såväl bundna som rörliga räntenivåer. Privatbanken erbjuder även 

konkurrenskraftiga kreditkort och utlåningsprodukter. Utlåningen 

i Privatbanken växte under 2013 med 15% och uppgick vid årets 

slut till 7 288,3 mkr. 

Företagsbanken erbjuder olika typer av finansieringslösningar och 

finansiella produkter såsom inlåning, lån, leasing, fakturaköp och 

fakturabelåning. Kunderna utgörs av ca 4 700 företag i olika stor

lekar med tonvikt mot små och medelstora företag. Utlåningen i 

Företagsbanken växte under 2013 med 35% och uppgick vid årets 

slut till 1 041 mkr där leasingverksamheten utgör den största delen.

Marginalen Core vänder sig till både mindre såväl som till större 

företag samt till myndigheter och kommuner i hela Sverige med 

erbjudanden inom inkasso, bostadsinkasso, efterbevakning, för

värv av kreditportföljer samt utländsk inkasso. Vidare erbjuder 

Marginalen Core konsulttjänster för företagare där vi främst hjälper 

till med ekonomiadministration och lönehantering. Tillsammans 

med övriga tjänsteerbjudanden inom Marginalen Core är målsätt

ningen att lyfta av den administrativa bördan från företag och 

entreprenörer och på så sätt frigöra både tid och kompetens till 

kärnverksamheten.

MAKROEKONOMISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR  
VERKSAMHETEN
Den internationella ekonomin har under året präglats av fortsatta 

penningpolitiska stödåtgärder från centralbanker samt låga kort

räntor. Marknadens förväntan om en avtrappning av Federal 

Reserves stödköp av obligationer präglade obligationsmarknaden 

under första delen av 2013 med stigande långräntor. Den svaga 

internationella efterfrågan har påverkat Svensk exportindustri 

samtidigt som finanspolitiska stimulanser och låga räntor hållit 

uppe den privata konsumtionen. Hushållens förmögenheter har 

ökat och sparkvoten stigit samtidigt som hushållens skuldsättning 

har ökat. Låg inflation och relativa höga arbetslöshetstal tillsam

mans med ytterligare en styrräntesänkning från den Europeiska 

centralbanken har under 2013 satt press på Riksbanken att sänka 

styrräntan. Under 2014 förväntas den ekonomiska situationen i 

Sverige bli förbättrad med en ökad BNP och lägre arbetslöshet. 

Styrräntan förväntas vara fortsatt låg fram till slutet av året sam

tidigt som ytterligare finanspolitiska åtgärder förväntas stimulera 

inhemsk efterfrågan. Marginalen följer noga den makroekonomiska 

utvecklingen och jobbar kontinuerligt med scenarioanalyser i syfte 

att vara väl förberedda för förändringar i konjunkturen.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Verksamheten har under året haft en fortsatt fördelaktig utveck

ling med stark tillväxt. Utlåningen till allmänheten växte under året 

med 21% och uppgick vid årets slut till 10 320,8 mkr (8 562,6). Inlå

ningen från allmänheten växte samtidigt med 28% och slutade på 

14 015,3 mkr (10 908,1).

Under 2013 fortsatte arbetet med att etablera Marginalen på 

den svenska bankmarknaden. Varumärket Marginalen Bank och 

vår närvaro  på marknaden stärktes ytterligare och ett antal olika 

kampanjer genomfördes i utvalda kanaler. Investeringarna under 

2013 hänförde sig främst till fortsatta investeringar i systemstöd 

för effektivare och förstärkta affärsprocesser, fortsatt varumärkes

byggande och fortsatta förstärkningar av organisationen. Vidare 

har Marginalen under 2013 fortsatt att investera i förstärkningar 

av funktionerna för Riskkontroll och Regelefterlevnad.

Funktionerna för Riskkontroll och Regelefterlevnad, som arbetar 

med kontroll av risker och regelefterlevnad i verksamheten, är 

direkt underställda verkställande direktören men rapporterar till 

styrelsen. Vidare granskar Funktionen för Internrevision den 

interna kontrollen på styrelsens uppdrag.

Ett antal nyckelpersoner tillsattes i Marginalen under året och 

en ny ledningsgrupp har formerats. Privatbanken, Företagsbanken 

och vissa stödfunktioner, såsom Treasury och Juridik, har under 

året fått nya chefer och i maj 2013 tillträdde Bertil Johanson som 

ny  Styrelseordförande i Marginalen Bank. 

Styrelsen i Marginalen har parallellt med att affärsverksamhe

terna förstärkts, även ägnat stor vikt vid förberedelserna för infö

randet av Basel III regelverket och de riktlinjer som tagits fram av 

European Banking Authority (”EBA”), benämnt GL44. Syftet med 

GL44 är att stärka kreditinstitutens interna styrning och kontroll 

med stort fokus mot hur styrelser bör arbeta. Finansinspektionens 

föreskrift FFFS 2014:1, som baseras på GL44, har antagits i början 

av 2014 och börjar gälla 1 april 2014. Nytt rapporteringsformat 

baserat på CRR/CRD4 regelverket träder också i kraft under 2014.

Under 2013 har moderbolaget Marginalen AB genomfört två 

förvärv. I augusti förvärvades bolaget AS GE Money, vilket i sam

band med förvärvet bytte namn till AS MG Captial, från GE Capital

koncernen. AS MG Capital är verksamt inom konsument och 

 leasingfinansiering på den Lettiska marknaden. I september 

 förvärvades konsumentkreditföretaget General Financing med 

huvudkontor i Vilnius, Litauen från den franska banken Société 

Générale. Dessa förvärv är systerbolag till Marginalen Bank och 

har således ingen påverkan på räkenskaperna i Marginalen Bank. 

MEDARBETARE 
Under 2013 hade Marginalen i genomsnitt 328 (299) medarbetare 

varav 57,3 (60,2) procent var kvinnor och 42,7 (39,8) procent 

män. Samtliga medarbetare har individuella mål som bygger på 

Marginalens övergripande strategiska målsättning. Dessa mål följs 

kontinuerligt upp och Marginalen genomför också en årlig med

arbetarundersökning vilken syftar till att belysa styrkor såväl som 

utvecklingsområden. Under 2013 deltog 90,0 (89,1) procent av 

Marginalens medarbetare i medarbetarundersökningen. 

RESULTAT
Marginalens intäkter uppgick under 2013 till 556,1 mkr (518,6). 

 Ränteintäkterna uppgick till 784,9 mkr (634,0) och räntekostna

derna uppgick till 380,8 mkr (313,8). Leasingintäkterna uppgick 

till 48,2 mkr (40,9).

Kostnaderna före kreditförluster uppgick till 428,4 mkr (421,6). 

Kreditförlusterna påverkade resultatet med 86,2 mkr (87,6). Årets 

resultat efter skatt uppgick till 30,7 mkr (33,0).

FINANSIELL STÄLLNING 
Marginalen har en stark kapitalbas och god likviditet. Marginalen 

håller alltid en särskild likviditetsreserv tillgänglig i syfte att säker

ställa den kortsiktiga betalningsförmågan. Denna likviditetsreserv 

utgörs av placeringar hos kreditinstitut samt placeringar i obliga

tioner och andra räntebärande värdepapper. Vid utgången av 2013 

uppgick Marginalens tillgängliga likviditet till 4 585,7 mkr (3 234,9). 

Kapitalbasen uppgick vid samma tidpunkt till 957,2 mkr 897,9.  

KAPITAL- OCH RISKHANTERING
Målet med kapitalstrukturen i Marginalen är att trygga förmågan 

att utveckla verksamheten så att verksamheten kan generera 

eftersträvad avkastning. Vidare är målet att trygga den finansiella 

stabiliteten så att Marginalen kan agera som en stark partner och 

motpart till kunder och övriga intressenter.

Olika metoder används för att mäta riskerna i verksamheten och 

Marginalen skall upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och för

delning är tillräckligt för att täcka nivån på de risker som Marginalen 

är exponerad för. Årligen bedöms och utvärderas  kapital och risker 

i den Interna Kapitalutvärderingen (IKU). Ansvaret för den interna 

kapitalutvärderingen, vilket också omfattar att begränsa och följa 

upp Marginalens risker, ligger hos styrelsen. De mest väsentliga 

 riskerna utgörs av kreditrisk, marknadsrisk,  likviditetsrisk och ope

rativ risk. I utvärderingen har dessa och övriga identifierade risker 

analyserats och därefter stresstestats i olika scenarioanalyser, 

 vilket inkluderar utvärdering av ett stressat scenario. Resultatet 

av riskbedömningen ligger till grund för kapitalplaneringen i 

 Marginalen.

Marginalen har fastställt accepterade risknivåer avseende finan

siella risker i sin finanspolicy samt avseende kreditrisker i sin kredit

policy. De generella kraven på riskhantering beskrivs i riskpolicyn.

I enlighet med den operativa organisationsstrukturen så utgår 

riskhanteringen i Marginalen från tre försvarslinjer. Första försvars

linjen utgörs av verksamhetens operativa funktioner, dvs affärs

divisioner och stödfunktioner, som löpande utför riskhantering 

inom sina respektive områden. Den andra försvarslinjen utgörs av 

de oberoende Funktionerna för Riskkontroll och Regelefterlevnad 

och den tredje försvarslinjen utgörs av Funktionen för Internrevi

sion som är direkt underställd styrelsen.  

För ytterligare information, se vidare not 3 Riskhantering.
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FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Marginalen har under de senaste åren gjort stora investeringar i 

verksamheten och byggt en plattform som gör att verksamheten 

står väl förberedd för framtida tillväxt. Förmågan att hantera ökade 

affärsvolymer ser Marginalen som en nyckelfaktor för den framtida 

utvecklingen. Detta samtidigt som investeringarna i innovativ pro

duktutveckling och de kontinuerliga anpassningarna till förändring 

av regelverken fortgår. Marginalens bedömning är att marknaden 

fortsätter att utvecklas fördelaktigt för samtliga divisioner vilket 

medför goda affärsmöjligheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
I februari 2014 lanserade Marginalen en ny responsiv hemsida  vilken 

avser att förenkla dialogen och informationsutbytet med kunder 

och övriga intressenter.

VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står:

Mkr

Balanserade vinstmedel 745,9

Årets resultat 30,7

776,6

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Till ny räkning överföres 776,6

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 

efterföljande resultat och balansräkningar samt till dessa

hörande tilläggsupplysningar.

Samtliga belopp redovisas i miljontals kronor, om inte annat 

anges.

Resultaträkning 2013 2012 2011 2010 2009

Rörelseintäkter 556,1 518,6 463,7 312,3 108,5

Rörelsekostnader –514,6 –509,2 –457,0 –290,0 –105,1

Rörelseresultat 41,5 9,3 6,8 22,3 3,4

Bokslutsdispositioner — 18,6 — –0,4 —

Årets resultat före skatt 41,5 27,9 6,8 21,8 3,4

Skatt –10,8 5,1 –2,0 –5,7 –1,3

Årets resultat 30,7 33,0 4,8 16,2 2,1

Balansräkning 2013–12–31 2012–12–31 2011–12–31 2010–12–31 2009–12–31

Tillgångar:

Utlåning till kreditinstitut 575,7 760,4 5 020,6 4 756,7 2 238,0

Utlåning till allmänheten 10 320,8 8 562,6 3 255,3 1 965,6 468,8

Derivat 3,6 — — — —

Övriga tillgångar 4 469,5 2 888,8 428,5 1 762,4 87,9

15 369,5 12 211,8 8 704,4 8 484,7 2 794,6

Skulder och eget kapital:

Inlåning från allmänheten 14 015,3 10 908,1 8 163,0 7 998,1 2 677,4

Övriga skulder 334,1 310,1 168,3 177,7 40,8

Efterställda skulder 191,0 191,0 90,0 90,0 20,0

Obeskattade reserver 0,0 0,0 18,6 18,6 18,2

Eget kapital 829,1 802,6 264,5 200,2 38,3

15 369,5 12 211,8 8 704,4 8 484,7 2 794,6

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG,  
SAMT NYCKELTAL*
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FINANSIELLT NETTO: 
Ränteintäkter och leasingintäkter minus räntekostnader  

och leasingavskrivningar

VINSTMARGINAL:
Resultat före bokslutsdispositioner delat med rörelseintäkter

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL:
Justerat resultat delat med genomsnittligt justerat eget kapital

RÄNTETÄCKNINGSGRAD:
Rörelseresultat ökat med räntekostnader delat med ränte

kostnader

SOLIDITET:
Justerat eget kapital vid årets utgång delat med totala  

tillgångar vid årets utgång

KAPITALTÄCKNINGSKVOT:
En kvot på 1 motsvarar 8% i kapitaltäckningsgrad,  

2 motsvarar 16% osv

KAPITALTÄCKNINGSGRADEN:
Beräknas genom att kapitalbasen divideras med de riskvägda 

 tillgångarna

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:
Beskattat eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver  

samt eviga förlagslån (För år t o m 2012 73,7 %)

Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009

Finansiellt netto 452,3 361,1 133,4 93,4 25,1

Vinstmarginal % 7,5 1,8 1,5 7,1 3,1

Räntabilitet på eget kapital % 3,2 1,0 1,5 8,7 3,5

Räntetäckningsgrad ggr 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0

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

Kapitaltäckningskvot (not 33) 1,32 1,44 1,43 1,88 1,94

Kapitaltäckningsgrad % 10,54 11,53 11,42 15,03 15,54

Likviditetstäckningsgrad (LCR) ggr 8,4 6,8

Justerat eget kapital 1 020,1 993,6 368,2 303,9 71,7

Balansomslutning 15 369,5 12 211,8 8 704,4 8 484,7 2 794,6

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 41,5 9,3 6,8 22,3 3,4

* I jämförelsetalen för 2009–2011 ingår inte den under 2012 fusionerade verksamheten från Kredit AB Marginalen.

FORTS. RESULTAT OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, SAMT NYCKELTAL*
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RESULTATRÄKNING

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  
OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT

 Not
 2013-01-01                            
–2013-12-31 

 2012-01-01                            
–2012-12-31 

RÖRELSENS INTÄKTER

Ränteintäkter 784,9 634,0

Leasingintäkter 48,2 40,9

Räntekostnader –380,8 –313,8

Räntenetto 4 452,3 361,1

Provisionsintäkter 5, 9 97,6 100,9

Provisionskostnader 6 –58,6 –26,4

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 43,8 15,7

Övriga rörelseintäkter 9, 10 21,0 67,3

Summa rörelseintäkter 556,1 518,6

RÖRELSENS KOSTNADER

Allmänna administrationskostnader:  

Personalkostnader 12 –239,1 –217,3

Övriga administrationskostnader 11, 13, 14 –174,8 –188,7

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella

anläggningstillgångar 15 –14,5 –15,6

Summa rörelsekostnader före kreditförluster –428,4 –421,6

RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 127,7 96,9

Kreditförluster, netto 18 –86,2 –87,6

 

RÖRELSERESULTAT 41,5 9,3

Bokslutsdispositioner 41 18,6

Inkomstskatt 20 –10,8 5,1

ÅRETS RESULTAT 30,7 33,0

 Not
 2013-01-01                            
–2013-12-31 

 2012-01-01                            
–2012-12-31 

Årets resultat redovisat över resultaträkningen 30,7 33,0

Komponenter som har eller kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen

Verkligt värdeförändring på obligationer –5,3 –0,2

Uppskjuten skatt på verklig värdeförändring 1,1 0,1

Årets övrigt totalresultat efter skatt –4,2 –0,1

SUMMA TOTALRESULTAT 26,5 32,9
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BALANSRÄKNING

Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR 

Kassa 0,0 0,0

Utlåning till kreditinstitut 21, 40 575,7 760,4

Utlåning till allmänheten 22 10 320,8 8 562,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 4 010,0 2 474,4

Derivat 37 3,6

Andelar i koncernföretag 39 0,4 0,4

Aktier och andelar 16 37,4 36,0

Immateriella anläggningstillgångar 15 35,8 34,9

Materiella anläggningstillgångar 15 10,1 11,3

Övriga tillgångar 23 143,6 153,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 232,2 178,0

SUMMA TILLGÅNGAR 15 369,5 12 211,8

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Inlåning från allmänheten 25 14 015,3 10 908,1

Övriga skulder 26 200,5 195,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 94,5 56,1

Avsättningar 28 39,1 58,4

Efterställda skulder 29 191,0 191,0

SUMMA SKULDER 14 540,4 11 409,3

EGET KAPITAL 19, 30

Bundet eget kapital

Aktiekapital 52,5 52,5

52,5 52,5

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 745,9 717,1

Årets resultat 30,7 33,0

776,6 750,1

SUMMA EGET KAPITAL 829,1 802,6

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 15 369,5 12 211,8

Poster inom linjen

För egna skulder ställda säkerheter 31 64,6 56,0

Ansvarsförbindelser 1,0 2,0

Åtaganden 32 1 053,3 779,3
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital* Reserver
Balanserade 

vinstmedel TOTALT

Ingående balans per 1 januari 2012 52,5 212,0 264,5

fusionsdifferens 569,3 569,3

Årets resultat 33,0 33,0

Övrigt totalresultat

Verkligt värde förändring, brutto –0,2 –0,2

Uppskjuten skatt på verkligt värdeförändring 0,1 0,1

Summa övrigt totalresultat –0,1 –0,1

Summa totalresultat 602,2 602,2

Transaktioner med aktieägare

Utdelning –56,7 –56,7

Skatt på koncernbidrag 17,2 17,2

Lämnat  koncernbidrag –65,3 –65,3

Erhållet aktieägartillskott 40,8 40,8

Summa transaktioner med aktieägare –64,1 –64,1

Utgående eget kapital 31 december 2012 52,5 750,1 802,6

Ingående balans per 1 januari 2013 52,5 750,1 802,6

Årets resultat 30,7 30,7

Övrigt totalresultat

Verkligt värde förändring, brutto –5,3 –5,3

Uppskjuten skatt på verkligt värdeförändring 1,1 1,1

Summa övrigt totalresultat –4,2 –4,2

Summa totalresultat 26,5 26,5

Transaktioner med aktieägare

Skatt på koncernbidrag 15,0 15,0

Lämnat  koncernbidrag –68,0 –68,0

Erhållet aktieägartillskott 53,0 53,0

Summa transaktioner med aktieägare 0,0 0,0

Utgående eget kapital 31 december 2013 52,5 776,6 829,1 

* Antal aktier uppgår till 525 000 st med ett kvotvärde av 100 SEK.
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 2013-01-01                          
–2013-12-31 

 2012-01-01                           
–2012-12-31 

Likvida medel vid årets början 760,4 5 020,6

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 41,5 9,3

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar enligt plan som belastat detta resultat 14,5 15,6

Omvärdering av kortfristiga fordringar — –0,1

Avsättningar — 51,6

Förändring av räntefordran (ökn-/minskn+) –13,6 9,3

Förändring av ränteskuld (ökn+/minskn-) 24,7 0,0

Kreditreserveringar 86,2 87,1

153,3 172,8

Betald skatt –21,0 84,4

Utlåning till allmänheten (ökn–/minskn+) –1 761,1 –5 307,2

Övriga rörelsetillgångar (ökn–/minskn+) –42,8 105,8

Övriga rörelseskulder (ökn–/minskn+) –66,9 –8,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 738,5 –4 953,0

  

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  (ökn–/minskn+) –11,1 –4,2

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  (ökn–/minskn+) –3,1 –1,8

Investeringar i Obligationer och andra räntebärande värdepapper (ökn–/minskn+) –1 539,2 –2 474,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 553,4 –2 480,5

  

Finansieringsverksamheten   

Inlåning från allmänheten (ökn+/minskn–) 3 107,2 2 745,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 107,2 2 745,1

  

Periodens kassaflöde –184,8 –4 688,3

Ökning likvida medel till följd av fusion — 428,2

Likvida medel vid årets slut 575,7 760,4

De likvida medel som redovisas i kassaflödesanalysen redovisas i balansräkningen under posterna ”Kassa” och ”Utlåning till kreditinstitut”.

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

Betalda räntor 356,5 311,8

Erhållna räntor 819,1 677,2

KASSAFLÖDESANALYS
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NOT 1 
Allmän information 
Marginalen Bank Bankaktiebolag bedriver bankverksamhet med 

tjänster inom lån och sparande samt ett antal kontokortsprodukter 

till allmänheten. Vidare tillhandahåller bolaget finansieringslösningar 

och ekonomiadministrationstjänster till företag.

Verksamheten bedrivs på 7 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 koncernredovisning. Bolagets 

adress är Valhallavägen 66, 100 41 Stockholm. Styrelsen har den 

13 mars 2014 godkänt denna redovisning för offentliggörande.

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 inte annat anges. 

2.1   Grund för rapporternas upprättande
Marginalen Bank Bankaktiebolag upprättar finansiella rapporter 

enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag (ÅRKL) och Finansinspektionens redovisningsföreskrift 

FFFS 2008:25. FFFS 2008:25, så kallad lagbegränsad IFRS, inne-

bär att International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom 

de godkänts av EU, är tillämpliga för upprättandet av de finansiella 

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 2013
(a) Nya och ändrade standarder, samt tolkningar som tillämpas 

av bolaget.

REVIDERAD IAS 1 UTFORMNING AV FINANSIELLA RAPPORTER
Från och med 2013 delas räkningen avseende övrigt totalresultat 

in i två delar, komponenter som inte kommer att omklassificeras 

till resultaträkningen samt komponenter som har, eller som kom-

mer att, omklassificeras till resultaträkningen. Denna utformning 

har inte haft någon väsentlig effekt på bolagets finansiella ställ-

ning, resultat eller upplysningar.

IFRS 13 Värdering till verkligt värde

Årsredovisningar utfärdade från och med 2013 ska innehålla speci-

fika upplysningar avseende finansiella instrument som värderats 

till verkligt värde och vars verkliga värde beräknas i enlighet med 

nivå 3 i verkligt värdehierarkin. Ändringen i IAS 34 medför också 

att upplysningar om verkliga värden för finansiella instrument som 

redovisats till upplupet anskaffningsvärde lämnas i årsredovis-

ningen, se not 35 Verkligt värde. Införandet av standarden har i 

övrigt inte haft någon väsentlig effekt på hur bolaget fastställer 

verkliga värden och därmed inte heller på finansiell ställning eller 

resultat.

IFRS 7 Upplysningar om nettoredovisning av finansiella tillgångar 

och skulder i balansräkningen

Nya krav har införts om upplysningar av finansiella tillgångar och 

finansiella skulder vars redovisade värde är kvittade i balansräk-

ningen.

Bolaget har ett ISDA avtal och det verkliga värdet på derivaten 

nettoredovisas i balansräkningen. Nettoredovisningen återspeglar 

företagets förväntade kassaflöde vid reglering av de finansiella 

instrumenten eftersom både tillgången och skulden realiseras 

samtidigt. Upplysning om derivatens bruttoresultat samt om reali-

seringen inneburit ett positivt eller negativt marknadsvärde har 

angetts i not 36 Derivat.

Några andra nya eller reviderade IFRS:er samt tolkningsut-

talanden utöver ovan angivna har inte tillämpats eller har inte 

haft någon väsentlig effekt på bolagets finansiella ställning, 

 resultat eller upplysningar.

(b) Standarder samt ändringar och tolkningar av befintliga stan-

darder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats 

i förtid av Marginalen Bank Bankaktiebolag.

IFRS 9 Financial instruments

Hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 

skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finan-

siella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och ersätter 

de delar i IAS 39 som är relaterade till klassificering och värdering 

av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska 

klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller 

värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs 

vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell 

samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. 

För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med 

IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifie-

rade till verkligt värde. För dessa gäller att den del av verkligt 

 värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska 

redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta 

inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). 

Marginalen Bank Bankaktiebolag har för avsikt att tillämpa den 

nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 

och har ännu inte utvärderat effekterna. Standarden har ännu inte 

antagits av EU, varför Marginalen i dagsläget inte kan tillämpa 

någon del av standarden. Marginalen har ännu att utvärdera den 

fulla inverkan av IFRS 9 på de finansiella rapporterna.

2.3   Omräkning av utländsk valuta
(A) FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTVALUTA
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Bolagets funktionella valuta är svenska kronor (kr).

(B) TRANSAKTIONER OCH BALANSPOSTER
Fordringar och skulder har värderats till balansdagens kurs. Valuta-

kursdifferenser redovisas i resultaträkningen under rubriken Netto-

resultat av finansiella transaktioner. För att minimera valutakurs-

differenserna, har nettopositioner i EUR och NOK säkrats genom 

valutaderivat. 

Dessa omräknas löpande till verkligt värde och redovisas i likhet 

med övriga valutadifferenser i resultaträkningen under rubriken 

Nettoresultat av finansiella transaktioner. 

2.4   Intäktsredovisning
Intäkter redovisas när intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

och det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade 

med transaktionen kommer att tillfalla företaget. Marginalens 

intäkter härrör sig till olika typer av produkter och tjänster och 

 särredovisas löpande per division. I de fall det är fråga om tillhan-

dahållande av tjänster, redovisas intäkten i den period då tjänsten 

utförts och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de ekonomiska 

fördelarna tillfaller företaget, avser både fast arvode och löpande 

räkning.

Ränteintäkter och räntekostnader

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträk-

ningen består av räntor på finansiella tillgångar och skulder. Ränte-

intäkter på fordringar och räntekostnader på skulder redovisas 

med tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter och ränte-

kostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp 

av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktions-

kostnader, eventuella rabatter, andra skillnader mellan ursprung-

liga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid 

förfall.

Leasingintäkter

I posten leasingintäkter redovisas intäkter inom produktleasing 

och avbetalningsköp, nettot av leasingintäkter, d v s efter direkta 

kostnader och avskrivningar enligt plan som periodiseras och 

redovisas 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. Hur provisions-

intäkten redovisas beror på i vilket syfte avgiften tas ut. Avgiften 

intäktsredovisas antingen i takt med att tjänsterna tillhandahålls 

eller i samband med genomförande av väsentlig aktivitet. Provi-

sionskostnader består framförallt av avgifter för förmedlingstjänster 

och redovisas som kostnad under den period då intäkten hänförs till.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner består av realise-

rade och orealiserade värdeförändringar. Värdeförändringarna 

består av valutakursförändringar, värdeförändringar avseende 

valutaterminer, verkligt värdeförändring avseende tillgångar som 

klassificeras som tillgångar som kan säljas samt verkligt värde-

förändring avseende utlåning till allmänheten.

2.5   Administrationskostnader
Allmänna administrationsomkostnader omfattar personalkost-

nader inklusive löner, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter 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 kapitalinstrument hos motparten. Bola-

get klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier; 

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-

ningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella till-

gångar som kan säljas.

Klassificeringen är beroende av vilket syfte den finansiella till-

gången förvärvades för. Ledningen fastställer klassificeringen av 

de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. De 

finansiella tillgångarna, beskrivna nedan visas i matris, se not 34 

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder. Tillgångar tas 

bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassa flöden från 

instrumentet har löpt ut eller överförts och Marginalen har över-

fört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 

äganderätten.

(a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 

via  resultaträkningen. 

Alla derivat klassificeras som innehav för handelsändamål oavsett 

syftet med innehavet. Finansiella tillgångar som innehas för han-

delsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultat-

räkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen är även finansiella tillgångar som klassificerats 

till denna kategori och utgörs av vissa förvärvade portföljer med 

förfallna krediter vilka redovisas i balansräkningen som en del av 

posten Utlåning till allmänheten. Kriteriet för att dessa portföljer 

ska klassificeras till verkligt värde är att de förvaltas och utvärde-

ras baserat på verkligt värde, exklusive transaktionskostnader. 

Derivat värderas baserat på marknadsnoteringar på balansdagen. 

Vid förvärvstidpunkten och efterföljande perioder har fordring-

arna värderats till verkligt värde. Vinster eller förluster till följd av 

förändringar i verkligt värde avseende kategorin redovisas i den 

period de uppstår och ingår i posten Nettoresultat av finansiella 

transaktioner. För de förvärvade portföljerna med förfallna krediter 

som värderas till verkligt värde via resultaträkningen görs kontinu-

erliga uppdateringar av förväntat framtida kassaflöde, vilket 

 diskonteras till nuvärde. Dessa portföljer utgörs huvudsakligen 

av fordringar till svenska privatpersoner.

(b) Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som 

har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är note-

rade på en aktiv marknad. De ingår i rubrikerna Utlåning till kredit-

institut, Utlåning till allmänheten, Övriga tillgångar samt utgör del 

av Upplupna intäkter. Lånefordringar och kundfordringar redovi-

sas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader, och 
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därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-

tivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värde-

minskning. 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. Bolaget har klassificerat de tillgångar som redovisas 

under rubriken Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

till denna kategori. Avkastningen redovisas under rubriken Ränte-

intäkter. Avseende aktier och andelar som ej har ett tillförlitligt 

värde som kan fastställas används anskaffningsvärdet inklusive 

eventuella nedskrivningar och även dessa klassificeras i denna 

kategori. Tillgångar i denna kategori värderas initialt till verkligt 

värde plus transaktionskostnader och i efterföljande perioder till 

verkligt värde. Värdeförändringen redovisas mot övrigt totalresultat. 

När en tillgång i denna kategori säljs eller skrivs ner förs ackumule-

rade justeringar av verkligt värde från eget kapital till resultaträk-

ningen som vinster eller förluster från finansiella instrument under 

rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. Finansiella till-

gångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassa-

flöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och Marginalen 

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

med äganderätten. 

Nya krav har införts på upplysningar om finansiella tillgångar 

och finansiella skulder vars redovisade värde är kvittade i balans-

räkningen. Upplysningar ska också lämnas om finansiella till-

gångar och finansiella skulder som är föremål för olika nettnings-

arrangemang eller andra riskreducerande transaktioner, även då 

de inte redovisats netto i balansräkningen

2.7   Nedskrivning av Finansiella tillgångar
Bolaget 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 klassifice-

rats 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 ned-

skrivningsbehov föreligger. Om sådant bevis föreligger för finan-

siella tillgångar som kan säljas, tas den ackumulerade 

förlusten - beräknad som skillnaden mellan anskaffningsvärde och 

aktuellt verkligt värde, med avdrag för eventuella tidigare ned-

skrivningar som redovisats i resultaträkningen – bort från eget 

kapital och redovisas i resultaträkningen. 

Nedskrivning av eget kapitalinstrument, vilka redovisats i resul-

taträkningen, återförs inte över resultaträkningen. Till de kriterier 

som bolaget använder för att fastställa om det föreligger objek-

tiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger hör:

–  betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller 

 gäldenären

–  ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar 

av räntor och  kapitalbelopp

–  bolaget beviljar, av ekonomiska eller juridiska skäl som samman-

hänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, en eftergift 

som låntagaren annars inte skulle överväga

–  det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller 

annan finansiell rekonstruktion

–  upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund 

av finansiella svårigheter eller observerbara uppgifter som tyder 

på att det finns en mätbar minskning av de uppskattade fram-

tida kassaflödena från en portfölj av finansiella tillgångar sedan 

dessa tillgångar redovisades första gången, trots att minsk-

ningen inte kan identifieras som hörande till någon av de 

enskilda finansiella tillgångarna i portföljen, eller 

i.   negativa förändringar i betalningsstatus för låntagare i port-

följen, eller 

ii.  inhemska eller lokala ekonomiska villkor som har koppling till 

uteblivna betalningar inom tillgången i portföljen.

2.8   Reserveringar av Lånefordringar och Kundfordringar
Reserveringar för befarade förluster redovisas när Marginalen 

bedömer att en konkret risk föreligger att Marginalen inte kommer 

att återfå hela eller delar av dess fordran. Som konkret risk avses 

t.ex. väsentliga finansiella svårigheter hos kund som kan leda till 

konkurs eller rekonstruktion, försenade eller uteblivna betalningar 

eller annan indikation som föranleder Marginalen att tro att for-

dran inte kommer att bli fullt betald. Reservering skall göras med 

skillnaden mellan tillgångens värde och vad Marginalen beräknar 

kommer att betalas tillbaka. För konsumentfordringar som är rela-

tivt homogena till sin karaktär tillämpas normalt gruppvisa reser-

veringar där reserveringens storlek bestäms på en grupp av ford-

ringar med liknande status. För företagsfordringar tillämpas 

normalt individuella reserveringar där varje enskilt engagemang 

bedöms utifrån Marginalens kunskap om motparten, produkten 

och befintliga säkerheter. Avskrivning 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, döds-

boanmälan eller avslutad skuldsanering. I vanliga fall är avskriv-

ningar sedan tidigare reserverade med relevant belopp.

Tillgångens redovisade värde minskas genom ett värdeminsk-

ningskonto och posten redovisas i resultaträkningen i posten 

 kreditförluster, netto. När en fordran inte kan drivas in skrivs 

den av mot värdeminskningskontot. Återvinning av belopp som 

tidigare skrivits bort krediteras kreditförluster, netto i resultat-

räkningen. Poster som ingår är kundfordringar, utlåning till kredit-

institut och utlåning till allmänheten.

2.9   Derivatinstrument
Bolagets derivatinstrument uppfyller inte kriterierna för säkrings-

redovisning. Förändringar i verkligt värde för sådana derivat-

instrument redovisas omedelbart i resultaträkningen i posten 

 Nettoresultat av finansiella transaktioner. 

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 finansiella 

 skulder och ingår i rubrikerna Skulder till kreditinstitut, Inlåning 

från allmänheten, Övriga skulder samt del av Upplupna kostnader. 

De finansiella skulderna beskrivna nedan visas i matris, se not 34 

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder. Skulder till kredi
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tinstitut,Leverantörsskulder och Inlåning från allmänheten redo-

visas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskost-

nader. Posterna redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde 

och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transak-

tionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultat-

räkningen fördelat över låneperioden, med effektivräntemetoden. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när skyldigheten 

att erlägga ersättning för instrumentet har löpt ut eller överförts 

och bolaget 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 tillgodohavande avses 

medel som är tillgängliga när som helst. Det innebär att samtliga 

likvida medel är avändbara omgående, se not 21 Utlåning till 

 kreditinstitut.

2.13 Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet 

minskat med ackumulerade planenliga avskrivningar och eventu-

ella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt 

kostnader som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa 

den på plats och i skick att utnyttjas för sitt ändamål. Utgifter för 

löpande IT-utveckling och underhåll redovisas vanligen som kost-

nader när de uppkommer. Det redovisade bruttovärdet för en 

anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering 

eller avyttring eller när inga ekonomiska fördelar förväntas från 

användning eller avyttring av tillgången. Datorutrustning skrivs 

av enligt plan över 3 år, medan övriga inventarier skrivs av enligt 

plan över 5 eller 10 år. 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas om utgifterna för 

utveckling av datorprogram och system kan hänföras till identi-

fierbara tillgångar som kontrolleras av bolaget och en nyttjande-

period överstigande ett år. Planenliga avskrivningar har beräknats 

på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningar sker linjärt för 

immateriella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstill-

gångar utgörs främst av utveckling av redan inköpta IT-system 

där direkta hänförbara utgifter som balanseras som en del av pro-

gramvaran, utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta 

kostnader. Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa 

kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som 

tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande 

period. Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som 

tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, vilket är 

enligt plan över 5 år. 

2.14 Nedskrivning av ej finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs 

inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivnings-

behov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värde-

nedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 

 indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinnings-

bart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 

redo visade 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, andra än finansiella tillgångar, som tidi-

gare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 

återföring bör göras.

2.15 Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Inkomst skatter redovisas i resultaträkningen utom då underlig-

gande transaktioner redovisas direkt mot eget kapital eller i övrigt 

totalresultat, varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 

kapital respektive övrigt totalresultat.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 

 aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som gäller per 

balansdagen. Här ingår även justering av aktuell skatt hänförlig 

till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt från temporära 

skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på till-

gångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast 

i den mån det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot över-

skott vid framtida beskattning. 

Skatteeffekt på koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas som huvudregel direkt mot fritt eget 

kapital. Därav beaktas skatteeffekten på koncernbidraget genom 

att hänsyn tas till påverkan på aktuell inkomstskatt

2.16 Ersättningar till anställda
Löner och ersättningar

Löner och ersättningar kostnadsförs i posten personalkostnader 

i takt med att de uppkommer. Skulder för upplupna ersättningar 

till anställda redovisas i posten övriga skulder.

Pensionsförpliktelser

Bolagets pensionsplaner är avgiftsbestämda. För avgiftsbe-

stämda pensionsplaner betalar bolaget avgifter till offentligt eller 

privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 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 risker och fördelar som 

är förknippade med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförts 

från leasegivaren till leasetagaren. Operationella leasingkontrakt 

är de som inte betraktas som finansiella. Samtliga leasingkontrakt 

där företaget är leasetagare är operationella leasingavtal. Kost-

nader för operationell leasing redovisas så att leasingavgiften 

kostnadsförs löpande jämt över leasingperioden. Alla företagets 

leasingavtal där företaget är leasegivare har bedömts vara finan-

siella leasingavtal och redovisas som utlåning. Erhållna betalningar 

allokeras och redovisas som amortering av fordran respektive som 

leasingintäkt. Leasingintäkten fördelas så att en jämn förräntning 

erhålls under varje periods redovisad nettoinvestering. Amorte-

ring görs enligt annuitetsmetoden och kontraktens löptid är 
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 generellt 36 alternativt 60 månader.

2.18 Utdelningar
Utdelning till aktieägare redovisas som skuld i bolagets finansiella 

rapporter i den period då utdelningen godkänns av bolagets 

aktieägare.

2.19 Kreditförluster
Resultaträkningen belastas med kreditförluster som befaras upp-

stå eller som kunnat konstateras under året, med avdrag för åter-

vunna tidigare redovisade kreditförluster. För konstaterade förlus-

ter sker alltid redovisning efter individuell värdering av fordran. 

För reserveringar för befarade förluster kan fordran vara bedömd 

individuellt eller genom en gruppvis bedömning av en homogen 

grupp av fordringar. 

Som utgångspunkt för gruppvisa reserveringar gäller att låne-

fordringar klassificeras som osäkra då räntor och amorteringar är 

förfallna mer än 90 dagar. För individuella reserveringar görs en 

bedömning av samtliga krediter förfallna mer än 30 dagar eller 

om kännedom finns om kundens bristande framtida betalnings-

förmåga samtidigt som säkerheternas värde inte bedöms täcka 

både kapital och räntefordran.

2.20 Avsättningar
Posten består endast av avsättning för uppskjuten skatt, se skatter 

not 28.

2.21 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys för Marginalen upprättas enligt indirekt 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 lagbegränsad 

IFRS krävs att företagsledningen gör bedömningar och uppskatt-

ningar baserade på historiska erfarenheter och antaganden som 

anses vara rimliga och rättvisande. Faktiska utfall kan sålunda 

avvika från bedömda uppskattningar.

Förvärvade kreditportföljer

Förvärvade kreditportföljer värderas med stöd av nuvärdesberäk-

ning på förväntade framtida kassaflöden. Beräkning och uppfölj-

ning sker månadsvis för att säkerställa att redovisat värde är rätt-

visande. Eventuell värdejustering sker via resultaträkningen. 

Eftersom värderingen baseras på kassaflöden, som i sin tur baseras 

på ett antal antaganden, finns det risk att de förväntade kassa-

flöden som använts i beräkningen avviker från faktiska kassaflöden.

Befarade kreditförluster

Om en gäldenär ej betalt förfallen skuld på förfallodagen startar 

våra fastlagda kravrutiner vilket pågår tills krediten är löst, en upp-

görelse träffats eller krediten blivit löpande igen. Riskreserverings-

principer utgår från huvudregel att kreditengagemang till före-

tagskunder värderas individuellt, undantaget de allra minsta 

företagskrediterna som värderas gruppvis, medan krediter till kon-

sumenter 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 bolaget felbedömt kundernas betalningsförmåga 

till följd av t ex att makroekonomin rör sig mot eller från hög-

konjunktur.

NOT 3
Riskhantering 
ALLMÄNT OM FINANSIELLA RISKER OCH ANDRA RISKER
Marginalen finansieras med både skulder och eget kapital. Finan-

siering med skulder innebär till sin natur likviditets- och refinansie-

ringsrisker. Riskerna inom Marginalen finns beskrivna nedan i 

avsnittet Riskhantering.

MÅLSÄTTNING FÖR KAPITALBAS
Marginalens mål avseende kapitalstrukturen är att upprätthålla 

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 aktieägartillskott, ställa ut förlagslån, 

förändra den utdelning som betalas till aktieägarna eller återbetala 

kapital till aktieägarna. 

Marginalen bedömer kapitalet på basis av kapitaltäcknings-

kvoten.

KAPITALKRAV
Pelare I
Marginalen beräknar kapitalkraven i Pelare I enligt Schablon-

metoden för Kreditrisk och Marknadsrisk samt Basmetoden för 

Operativ risk. 

Pelare II
I Marginalens interna kapitalutvärdering IKU valideras resultatet 

från stressade scenarier med kapitalkravet i Pelare I avseende 

 kreditrisk, marknadsrisk (valutakursrisk) och operativ risk. IKUn 

fastställs av styrelsen och bygger på verksamhetens treåriga 

prognoser avseende Marginalens finansiella utveckling.

KAPITALTÄCKNING
Marginalens kapitaltäckning framgår av not 33.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Marginalen har en god finansiell ställning med en stark kapitalbas 

och en solid likviditetssituation. Givet nuvarande marknadsposi-

tion och konjunkturläge väntas en positiv utveckling för verksam-

heten under 2014 med en förbättring av resultatet. Den ekono-

miska osäkerheten för euroområdet kan dock ha negativ påverkan 

på verksamheten, framförallt genom förändrat beteende hos 

 Marginalens kunder. Marginalen bedömer att tillväxten under 2014 

i huvudsak kommer ske på befintliga marknader i Sverige. Investe-

ringar i IT-utveckling, riskhantering, varumärke, processer och 

medarbetare fortsätter i syfte att ytterligare förbättra och effekti-

visera verksamheten. Marginalen kommer också fortsätta att 

befästa sin position på inlåningsmarknaden med konkurrens-
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kraftiga erbjudanden till kunderna. 

RISKHANTERING MARGINALEN BANK  
– SAMMANFATTNING ALLMÄNT
Marginalens affärsverksamhet är i likhet med all affärsverksamhet 

riskexponerad och Marginalen har som mål och policy att begränsa 

dessa riskers negativa resultatpåverkan. Verksamheten bedrivs 

utifrån accepterade risknivåer. Marginalen har uttryckt accepte-

rade risktoleransnivåer avseende finansiella risker i sin finanspo-

licy, placeringspolicy samt avseende kreditrisker i sin kreditpolicy. 

I riskpolicyn beskrivs riskstrategin samt generella krav på riskhan-

tering. Marginalen Bank driver bankrörelse och verksamheten är 

exponerad för kreditrisk- och motpartsrisk, marknadsrisk, strate-

gisk risk, likviditetsrisk och operativ risk. 

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 affärsplaner 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 rapporterar direkt till styrelsen.

Direkt underställd verkställande direktören finns oberoende 

funktioner för Riskkontroll och Regelefterlevnad. Funktionen för 

Riskkontroll har till uppgift att kontrollera och säkerställa att verk-

samheten identifierar, värderar och hanterar dess risker samt följer 

upp och analyserar verksamheten.

Funktionen för Regelefterlevnad bevakar att förändringar i 

externa regelverk implementeras, att verksamheten löpande 

 utbildas och kontrollerar att policys och instruktioner följs. 

Rapportering av risker sker löpande till både ledning och styrelse. 

För den löpande hanteringen, identifieringen och kontrollen av 

 risker använder sig Marginalen av ett kvalitets- och lednings-

system som är certifierat mot ISO 9001:2008 standarden.

Underlag från den löpande riskhanteringen samt affärsplane-

ringen ligger till grund för IKU.

Ansvaret för den interna kapitalutvärderingen, vilken omfattar 

att begränsa och följa upp Marginalens risker, ligger hos styrelsen. 

I utvärderingen ingår en riskbedömning i vilken Marginalens risker 

analyseras och sedan stresstestas i olika scenarioanalyser. Dessa 

tester och analyser utgår från förhållandena under ett stressat 

scenario. Det är resultatet av riskbedömningen som ligger till 

grund för Kapitalplaneringen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Marginalens kredit-

exponering. Styrelsen har i särskilda instruktioner inom vissa 

ramar delegerat ansvar till olika kreditinstanser. Huvudsakligen 

sker kredit- och riskhanteringen genom individuell prövning av 

motpartens betalningsförmåga och dess säkerheter. Större kredit-

engagemang omprövas minst en gång per år i kreditkommittén. 

För att underlätta styrningen och hanteringen av kreditriskerna 

tillämpas riskklassificering som även omfattar storleken på indivi-

duella exponeringar och portföljens sammansättning. Riskklassifi-

ceringssystemen innebär att krediterna klassificeras i olika risk klasser 

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 verksamhetsfunktionerna som 

utför riskhanteringen inom sitt område. 

Andra försvarslinjen utgörs av de oberoende funktionerna för 

Riskkontroll och Regelefterlevnad. 

Tredje försvarslinjen utgörs av en oberoende funtkon för  Intern-

revision som är direkt underställd styrelsen. Funktionen utför 

regelbundet revison av kontroll- och ledningsfunktioner.

En utförlig beskrivning av Marginalens riskhantering presenteras 

nedan.

RISKHANTERING MARGINALEN BANK
De risker som Marginalen har identifierat som relevanta för sin 

verksamhet är Strategisk risk, Kredit- och motpartsrisk, Marknads-

risk, Likviditetsrisk och Operativa risker.

STRATEGISK RISK
Strategisk risk definieras som risk för förlust av nuvarande intäkts-

strömmar eller missade framtida intäktsmöjligheter på grund av 

förändrade marknadsförutsättningar genom försämrad konjunk-

tur, 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 ekonomisk kris i eurozonen, ytterligare 

global inbromsning eller en boprisbubbla. I ett stressat scenario 

får de makroekonomiska faktorerna olika påverkan på Marginalens 

verksamhet:

FAKTOR PÅVERKAN

BNP Sjunkande BNP ger en lägre efterfrågan på 

krediter vilket ger lägre tillväxt för Marginalen.

Högre kreditförluster pga. indirekt påverkan av 

högre arbetslöshet

Arbetslöshet 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 oförändrat

KPI Påverkar allmänna kostnadsutvecklingen

Huspriser Lägre huspriser ger ökade reserveringsbehov

KREDIT- OCH MOTPARTSRISK
Kreditrisk definieras som risken att bolaget 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 motpartsförhållan-

den i den finansiella förvaltningen. Kreditriskerna kan främst här-

ledas till utlåning/finansiering till kund, medan en motpartsrisk 

uppkommer  då Marginalens prestation är av annat slag än ren 

utlåning/finansiering. Säkerheter i utlåningen är främst objekt eller 
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bostäder. 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 pröv-

ningen riskklassificeras kunden och engagemangets säkerheter 

utvärderas. 

Marginalen har rutiner för övervakning och uppföljning av krediter 

med förfallna betalningar i syfte att tidigt minimera kreditförlus-

terna. Uppföljningen sker främst med standardiserade processer 

för påminnelser och kravrutiner samt påföljande inkassoprocess.

I den finansiella förvaltningen består risken främst i att mot-

parten (andra kreditinstitut eller bolag som ställt ut det finansiella 

instrumentet) inte förmår infria sina förpliktelser.

Lånefordringar per kategori av låntagare 2013 2012

Lånefordringar, brutto

Företagssektor 2 128,0 1 150,6

Hushållssektor 10 397,2 9 392,3

   varav personliga företagare 1 067,3 1 136,6

Summa 12 525,2 10 542,9

Varav:

Fullt fungerande lånefordringar

Företagssektor 1 955,7 1 090,3

Hushållssektor 6 764,1 5 866,0

Förfallna lånefordringar

Företagssektor 172,3 60,1

Hushållssektor 1 092,4 999,3

Förvärvade förfallna lånefordringar

Företagssektor — —

Hushållssektor 2 387,1 2 410,6

Omförhandlade lån

Företagssektor — 0,2

Hushållssektor 153,6 116,5

Summa 12 525,2 10 542,9

Avgår:

Reserveringar

Företagssektor 123,2 32,7

Hushållssektor 2 163,4 2 067,3

Varav förvärvade förfallna fordringar

Företagssektor — —

Hushållssektor 1 856,3 1 895,5

Lånefordringar nettoredovisat värde

Företagssektor 2 004,8 1 117,9

Hushållssektor 8 233,8 7 325,0

Verkligt värde värdering, förvärvade för
fallna fordringar 82,2 119,7

Summa utlåning till allmänheten 10 320,8 8 562,6

Kreditkvalitet avseende  
fullt fungerande lånefordringar 2013 2012

Företagssektor

Lägre risk 1 348,6 742,6

Medel risk 342,1 154,5

Högre risk 230,7 190,7

Rating ej tillgänglig 34,3 2,4

1 955,7 1 090,3

Privatpersoner

Lägre risk 2 960,0 2 475,4

Medel risk 2 395,1 2 225,3

Högre risk 1 396,9 1 034,2

Rating ej tillgänglig 12,1 131,1

6 764,1 5 866,0
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RISKKLASSIFICERINGSSYSTEMET
Marginalens riskklassificeringssystem klassificerar krediterna i olika 

riskklasser beroende på risken för fallissemang. Initialt används 

främst en extern kreditrating avseende 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 privat-

personer som varit kunder i minst sex månader fastställs risk-

klassen i en intern statistisk metod där sannolikheten för 

 fallissemang och förlustnivå vid fallissemang bedöms. 

Åldersanalys – förfallna 
lånefordringar, brutto 2013 2012

Förfallna 1–30 dagar 206,0 175,4

Förfallna 31–90 dagar 138,3 121,6

Förfallna mer än 90 dagar 3 307,5 3 173,0

3 651,8 3 470,0

Avgår reserveringar 2 286,6 2 100,0

Netto förfallna fordringar 1 365,2 1 369,9

Säkerheterna för de  
förfallna fordringarna  
är värderade till: 374,6 212,7

Säkerhetsfördelning 
för lånefordringar som 
är  förfallna Pantbrev

Övriga 
säkerheter Total

Företagssektor

   Övriga krediter — 194,4 194,4

Hushållssektor

   Bostadslån 180,2 180,2

Summa 180,2 194,4 374,6

De säkerheter som finns för lånefordringar utgörs främst av fastig-

heter, leasingobjekt och fakturafordringar.

Förvärvade förfallna kreditportföljer värderas till diskonterade 

framtida förväntade kassaflöden. Kreditrisk återfinns i att det 

framtida kassaflödet inte uppgår till förväntad nivå. En känslig-

hetsanalys har gjorts nedan avseende effekten av förändringar 

i det framtida kassaflödet.

Variabel Förändring 2013-12-31 2012-12-31

Långa marknadsräntorna 
förändras* + 1%–enhet –7,8 –10,3

*  Svensk statsobligation 
10 års löptid (SE GVB 10Y)  – 1%–enhet 9,0 11,9

Kassaflödet i värderings
beräkningen förändras + 5% 27,9 30,6

 – 5% –27,9 –30,6

MARKNADSRISK
Marknadsrisk är risken för förluster till följd av förändringar i räntor 

samt valuta- och aktiekurser eller andra kursrelaterade instrument. 

Marginalen har inte någon tradingverksamhet och är heller inte 

exponerad mot någon aktiekursrisk. Marginalens kapitalrisk, risken 

för förlust av placerat nominellt kapital, är mycket begränsad då 

placeringar nästan uteslutande sker i räntebärande instrument 

med låg risk.

Genom att rutinmässigt fastställa samtliga exponeringar kan 

nettopositioner avseende såväl ränta som valutor kontrolleras och 

minimeras.

Beskrivning av faktiska risker återfinns i känslighetsanalysen 

nedan avseende räntor samt valutakursförändringar.

KREDITRISKKONCENTRATIONER
Marginalens utlåning återfinns nästan uteslutande i Sverige. 

 Koncentrationsrisken uppstår främst utifrån stora exponeringar 

i enskilda produktgrupper och/eller branscher. 

KUNDKONCENTRATION
Marginalen har en god spridning av risk i sin utlåningsportfölj. 

Totalt har Marginalen Bank 8 st kreditengagemang (exklusive 

exponeringar inom den finansiella företagsgruppen och instituts-

exponeringar) som överstiger 1% av kapitalbasen. Dessa utgör 

 tillsammans 2,5% (2,4%) av den totala utlåningen.

FÖRFALLNA OCH NEDSKRIVNA FORDRINGAR
Fordringar anses förfallna när betalningar inte sker tidsmässigt 

enligt avtal. Förfallna fordringar prövas för reserveringsbehov 

antingen gruppvist eller individuellt i enlighet med Marginalens 

instruktioner för reserveringar. Nivån på reservering eller ned-

skrivning fastställs utifrån bedömning av kundens framtida betal-

ningsförmåga samt värdet på aktuella säkerheter.
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RÄNTERISK
Ränterisk definieras som risken för att bolagets nuvarande 

och framtida räntenetto försämras på grund av en ogynnsam 

 förändring i marknadsräntan. Ränterisken uppstår när räntevillkor 

inte kan ändras samtidigt avseende 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 resultatet före skatt 

av förändringar i erbjudna räntevillkor. Beräkningarna förutsätter 

att alla andra faktorer som kan påverka Marginalen är oföränd-

rade. 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.

VALUTAKURSRISK
Valutakursrisk definieras som risken för att bolaget drabbas av 

förluster på grund av ogynnsamma valutakursförändringar. Som 

huvudregel gäller att ränterisken ska kunna kontrolleras och att 

valutarisken 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), Lats (LVL) Litas (LTL), US 

 dollar (USD), Norsk krona (NOK) och Dansk krona (DKK). Från 

och med 1 januari 2014 lämnar Lettland sin valuta Lats (LVL) och 

övergår till Euro (EUR).

Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovi-

sade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverk-

samheterna. Detta innebär att bolaget är exponerat för omräk-

ningsdifferenser vilka begränsas med valuta säkringsinstrument.

Sammanställning över bolagets tillgångar och skulder per 

valuta visas i not 36 Valutafördelning på balansdagen.

RISKER I INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 

Variabel Förändring 2013 2012

Inlåningsräntan förändras Resultat före skatt + 1%enhet –140,1 –108,6

 – 1%enhet 138,2 106,5

Eget kapital + 1%enhet –109,3 –80,0

 – 1%enhet 107,8 78,5

Risker i utlåning till allmänheten 

Variabel Förändring 2013 2012

Utlåningsräntan förändras Resultat före skatt + 1%enhet 124,2 75,6

 – 1%enhet –124,2 –75,6

Eget kapital + 1%enhet 96,9 55,7

 – 1%enhet –96,9 –55,7

Risker i utlåning till kreditinstitut

Variabel Förändring 2013 2012

Utlåningsräntan förändras Resultat före skatt + 1%enhet 5,76 7,60

 – 1%enhet –5,76 –7,60

Eget kapital + 1%enhet 4,49 5,60

 – 1%enhet –4,49 –5,60
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Variabel Förändring 2013 2012

Valutakursen förändras SEKEUR Resultat före skatt + 10%enheter –4,7 0,6

 – 10%enheter 4,7 –0,6

Eget kapital + 10%enheter –3,6 0,4

 – 10%enheter 3,6 –0,4

Valutakursen förändras SEKDKK Resultat före skatt + 10%enheter 0,1 0,1

– 10%enheter –0,1 –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 –0,3

 – 10%enheter –4,2 0,3

Eget kapital + 10%enheter 3,2 –0,2

 – 10%enheter –3,2 0,2

Valutakursen förändras SEKUSD Resultat före skatt + 10%enheter 0,7 0,5

 – 10%enheter –0,7 –0,5

Eget kapital + 10%enheter 0,6 0,4

 – 10%enheter –0,6 –0,4

Valutakursen förändras SEKNOK Resultat före skatt + 10%enheter 0,5 0,4

 – 10%enheter –0,5 –0,4

Eget kapital + 10%enheter 0,4 0,3

 – 10%enheter –0,4 –0,3

LIKVIDITETSRISK
Med likviditetsrisk menas risken att inte kunna fullgöra de betal-

ningar vi åtagit oss att göra inom ramen för utlåning och inlåning. 

Styrelsen i Marginalen har det övergripande ansvaret för  Margi nalens 

likviditetsrisker. I särskilda instruktioner har styrelsen inom vissa 

ramar delegerat ansvar till olika funktioner.

Hantering av risk
Marginalen följer löpande upp sin likviditet, samt analyserar likvidi-

tetsrisken. Prognoser upprättas för Marginalens likviditetsreserv 

för att säkerställa att Marginalen har tillräckligt med kassamedel 

för att möta behovet i den löpande verksamheten.

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 finan-

siering.

Riskerna i likviditetsförsörjningen utgörs främst av risken 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. priskon-

kurrens eller negativ ryktesspridning. 

Marginalen kan på kort tid förbättra likviditetssituationen 

genom att minska nyutlåningen eller genomföra en prishöjning på 

inlåningen, vilket förväntas attrahera ny inlåningsvolym. Ett annat 

alternativ är att skapa likviditet genom försäljningar av tillgångar.

LIKVIDITETSBUFFERT OCH LIKVIDITETSRESERV
Målet för Marginalens kapitalförvaltning är att kunna placera 

medel med god avkastning och att detta görs på ett sätt som 

bibehåller bolagets betalningsförmåga. Likviditetsbufferten ska 

vidare placeras på ett säkert sätt utan spekulativa inslag, där 

grunden för bufferten utgörs av likviditetsreserven. Marginalen 

delar in likviditeten i olika kategorier beroende på tillgänglighets-

grad. Likviditeten hanteras av Marginalens treasuryfunktion. 

Tabellen nedan sammanfattar de placeringar som fanns i likvidi-

tetsbufferten per 31 december 2013:

Kommun & Landsting 1 617

Säkerställda obligationer 2 109

Kreditinstitut/Banker 284

Likvida medel 546

Likviditetsbuffert 4 556

varav Likviditetsreserv 4 272

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 2013 uppgick LCR-måttet till 

8,4 (6,8), vilket väl överstiger de kommande kraven på 1,00.

RISKER I VALUTAEXPONERING
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Återstående kontraktstid till förfall

Per 31 december 2012 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 allmänhe
ten 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

Ansvarsförbindelser 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 operativa risker i syfte att utveckla rutiner och metoder 

för att förhindra att de ska påverka verksamhetens ekonomiska 

utfall negativt. 

För att motverka operativa risker, samt för att tydliggöra 

ansvarsfördelningen inom verksamheten, finns ett kvalitets- och 

ledningssystem.

Ledningssystem beskriver på ett strukturerat sätt ”vårt arbets-

sätt” 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 Marginalens styrande dokument, verksamhetsmål, 

nyckel kontroller, handböcker, processer och rutiner. Målet med 

lednings systemet är att säkerställa kvalitet, kundnytta, riskmed-

vetande och regelefterlevnad. Marginalens ledningssystem byg-

ger på ISO 9001-kraven om kvalitet och kundnytta, samt COSO-

principerna kring intern kontroll och styrning. Tillgången till detta 

är en resurs och trygghet för alla anställda inom Marginalen, vilket 

i sin tur har en riskreducerande verkan.

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, odiskonterade.

Återstående kontraktstid till förfall

Per 31 december 2013 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 allmänhe
ten 7 270,8 6 326,1 205,7 212,8 14 015,3

Övriga skulder 143,6 69,2 8,9 0,4 222,0

För egna skulder ställda 
säkerheter 64,6 64,6

Evigt förlagslån 11,9 11,9 35,7 59,5 119,0

Ansvarsförbindelser 1,0 1,0

Åtaganden 309,3 744,0 0,0 1 053,3

Summa 7 723,6 7 152,1 226,5 248,8 124,1 15 475,2
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NOT 4
Räntenetto

2013 2012

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 7,6 10,0

Utlåning till allmänheten 720,1 594,4

Räntebärande värdepapper 57,0 29,4

Övrigt 0,2 0,2

784,9 634,0

varav ränteintäkter från koncernföretag 44,6 31,9

Genomsnittlig ränta på utlåning till allmänheten 7,71% 9,58%

Leasingintäkter 48,2 40,9

Räntekostnader

Räntekostnader för skulder till svenska kreditinstitut — –0,8

Räntekostnader för inlåning från allmänheten –363,1 –297,6

Övriga räntekostnader –17,7 –15,5

–380,8 –313,8

varav räntekostnader till koncernföretag –11,1 –13,7

Genomsnittlig ränta på inlåning från allmänheten 2,75% 3,21%

Räntenetto 452,3 361,1

 

NOT 5
Provisionsintäkter

2013 2012

Utlåningsprovisioner 65,5 67,1

Övriga provisioner 32,1 33,8

97,6 100,9

NOT 6
Provisionskostnader

2013 2012

Förmedlingsprovisioner –58,6 –26,4

NOT 7
Nettoresultat av  finansiella 
transaktioner

2013 2012

Nettoresultat av valutatransaktioner 0,4 0,5

Värdeförändring förvärvad kreditportfölj –54,7 –88,0

Realiserade intäkter från förfallna krediter exkl. 
övriga avtalsintäkter 98,0 103,1

43,8 15,7

NOT 8
Intäkternas geografiska fördel-
ning
I allt väsentligt är intäkter hänförliga till verksamhet i Sverige.

NOT 9
Koncernförsäljning

2013 2012

Försäljning har skett till andra koncernföretag med 1,1 49,2

NOT 10
Övriga rörelseintäkter

2013 2012

Övriga kortavgifter 14,5 17,4

Koncerninterna intäkter 1,1 49,2

Övriga rörelseintäkter 5,4 0,7

21,0 67,3

NOT 11
Koncerninköp

2013 2012

Inköp har skett från andra koncernföretag med 14,7 17,6
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NOT 12
Personaluppgifter

2013 2012

Medelantalet anställda Medelantal anställda varav män Medelantal anställda varav män

Sverige 328 140 299 119

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 – till styrelseordförande 0,7 0,7

 – till styrelseledamöter 2,7 2,3

 – till VD, vVD 3,6 2,3

 – till övriga anställda 133,2 118,2

Totala löner och ersättningar 140,1 123,5

2013 2012

Sociala kostnader 48,4 39,3

Pensionspremier

Styrelse, VD och vVD 0,7 0,7

Övriga anställda 17,6 13,7

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 206,8 177,2

2013 2012

Antal varav män Antal varav män

Styrelseledamöter 7 6 6 5

VD och andra ledande befattningshavare 28 19 30 19



Marginalen Bank Årsredovisning 2013

36

Grundlön/Arvode
Arvode särskilda 

uppdrag Övriga förmåner
Pensions-
kostnader Summa

2013

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Bertil Johanson* Ordförande 0,5 0,2 — — 0,7

Peter Lönnquist 0,3 0,2 — — 0,5

Gerth Svensson 0,3 0,2 — — 0,5

Robert Charpentier 0,3 0,2 — — 0,5

Anders Fosselius 0,3 0,2 — — 0,5

Anders Folkvard 0,3 0,2 — — 0,5

Ewa Glennow 0,3 0,2 — — 0,5

Fernando Miranda** 2,3 — 0,1 0,3 2,7

Andra ledande befattningshavare (antal personer 27) 25,9 — 0,1 5,0 31,0

30,2 1,4 0,3 5,3 37,2

* Bertil Johanson har varit styrelseordförande under 8 månader
** Fernando Miranda har erhållit en extra kostnadsersättning på 2 mkr från ESCO Marginalen AB under 2013

Grundlön/Arvode
Arvode särskilda 

uppdrag Övriga förmåner
Pensions-
kostnader Summa

2012

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Peter Lönnquist Ordförande 0,5 0,2 — — 0,7

Gerth Svensson 0,3 0,2 — — 0,5

Robert Charpentier 0,3 0,2 — — 0,5

Anders Fosselius 0,3 0,2 — — 0,5

Anders Folkvard 0,3 0,2 — — 0,5

Ewa Glennow 0,3 0,2 — — 0,5

Alexander von Yxkull* 0,1 — — — 0,1

Fernando Miranda** 1,3 — 0,1 0,3 1,7

Andra ledande befattningshavare (antal personer 29) 21,5 — — — 21,5

24,6 1,2 0,1 0,3 26,2

*  Alexander von Yxkull sitter inte i bolagets styrelse per 20121231 
**  Fernando Miranda har varit VD för Marginalen Bank Bankaktiebolag under 7 månader  

och har erhållit en extra kostnadsersättning på 1 mkr från Esco Marginalen AB under 2012

PERSONALUPPGIFTER, FORTSÄTTNING
Marginalens ersättningssystem är utformat för att attrahera, 

behålla och motivera duktiga medarbetare för att säkerställa Mar-

ginalens långsiktiga framgång. Ersättningssystemet ska också 

stödja Marginalens vision om att vara en osjälvisk, modern, mål-

medveten och professionell samarbetspartner. 

Ersättningsstrategi
Marginalens ersättningsstrategi främjar en god värdegrund i vil-

ken korrekt beteende och ett balanserat risktagande hos medar-

betarna till förmån för kundernas bästa, internt så väl som externt, 

uppmuntras. Det innebär att Marginalens huvudregel är att de 

anställda enbart erhåller en fast ersättning då det bedöms främja 

en effektiv riskhantering och stödja de långsiktiga affärsmålen.

Medarbetarnas ersättning ska vara konkurrenskraftig på den 

marknad där Marginalen verkar. Marginalen arbetar aktivt för lika 

lön för likvärdigt arbete för att attrahera mångfald och utvärderar 

löpande ersättningsstrukturen och dess konkurrenskraft.

Ersättningsstruktur
Marginalens ersättningsstruktur består av två huvudkomponenter, 

fast lön samt pensioner och andra förmåner. Som ett komplement 

används även kontantbaserad rörlig ersättning, främst riktat till 

säljande befattningar. Den totala ersättningen speglar komplexite-

ten, ansvaret och det ledarskap som behövs för respektive befatt-

ning 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 prestation utifrån mål och 

värderingar. Resultat för affärsenheten och för Marginalen vägs 

också in. Garanterad kontantbaserad rörlig ersättning kan utgå till 

medarbetare inom säljande befattningar under den anställdes för-

sta 6 månader inom företaget. Rörligt baserad lön sker endast till 

enstaka säljare.

FORTS. NOT 12
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Översyn och fastställande av Marginalens ersättningspolicy
Personalchefen genomför minst en gång per år en genomgång av 

Marginalens ersättningspolicy, och kan föreslå förändringar i poli-

cyn efter att synpunkter har hämtats in från bland annat Chef 

Riskkontroll och Särskild ledamot av styrelsen med ansvar för 

ersättningsfrågor. Efter beredandet i verkställande ledningen ger 

verkställande direktören sedan förslag till ändrad policy till särskild 

ledamot i styrelsen. Efter beredande hos särskild ledamot i styrel-

sen, diskuteras och fastställs ersättningspolicyn 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 regel-

verkets fem kategorier:

• Verkställande ledning

• Anställda i ledande strategiska befattningar

• Anställda med ansvar för kontrollfunktioner

• Risktagare

•  Anställda vars totala ersättning är i linje med eller överstiger 

någon i verkställande ledningen.

För Särskilt reglerad personal ska minst 40 till 60 procent av den 

rörliga ersättningen skjutas upp minst 3 år, om den årliga rörliga 

ersättningen är mer än 100 000 kronor. Det uppskjutna beloppet 

riskjusteras före utbetalningen.

Under 2013 identifierades 28 personer inom Marginalen Bank 

som Särskilt reglerad personal.

Ersättning till verkställande direktören och verkställande 
 ledningen 
Marginalens styrelse beslutar om ersättning till verkställande 

direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen 

samt till Chef Riskkontroll och Chef Regelefterlevnad efter förslag 

från styrelsens särskilda ledamot. Den totala ersättningen till verk-

ställande direktören och ledamöterna i verkställande ledningen 

under 2013 baserades på två huvudkomponenter, fast lön samt 

pension och andra förmåner. Pensionsplanerna för ledamöterna 

i verkställande ledningen följer företagets pensions- och försäk-

ringspolicy.

Nedanstående tabell anger löner, andra ersättningar samt 

 pensionskostnader till de anställda exkl. styrelsearvode

2013 2012

Personalkostnader antal mkr antal mkr

Samtliga anställda

Fast ersättning 328 149,6 299 130,1

Kontant rörlig  ersättning 14 5,4 10 4,8

Varav särskilt reglerad 
 personal 

Fast ersättning 28 30,8 30 28,3

Kontant rörlig  ersättning 2 2,8 1 0,2

varav uppskjuten  ersättning 2 1,1 1 0,1

Inom Marginalen är den kontantbaserade rörliga ersättningen 

baserad på direkta försäljningsinsatser från den enskilde medar-

betaren. Den uppskjutna ersättningen får inte förfogas över inom 

det första året. Kortfristig kontantbaserad ersättning betalas där-

efter ut pro rata över tre år efter eventuell riskjustering.

NOT 13
Operationella  leasingavtal

2013 2012

Total leasing och hyreskostnad under året 18,9 17,2

Framtida leasingavgifter avseende operationella 
leasingavtal med en återstående löptid om:

Mindre än 1 år 13,3 13,1

Längre än 1 år men högst 5 år 8,2 8,0

Längre än 5 år — —

21,5 21,1

NOT 14
Upplysning om 
 revisionsarvode
      

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2013 2012

Revisionsuppdrag 3,5 2,6

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,1 —

Skatterådgivning 0,1 0,0

Övriga tjänster 1,8 0,2

5,5 2,8

Med revisionsuppdraget avses granskning av årsredovisningen 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 iakt-

tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana 

övriga arbetsuppgifter. Revisionsnära rådgivning innefattar över-

siktlig granskning av delårsrapporter, myndighetsrapportering 

och tjänster i anslutning till intygsgivning och utlåtanden. Skatte-

rådgivning innefattar allmänna tjänster för utlandsboende och 

andra beskattningsfrågor. Övriga tjänster innefattar rådgivning i 

redovisningsfrågor, tjänster i samband med företagsförvärv/verk-

samhetsförändringar, operationell effektivitet och bedömning av 

intern kontroll. 

FORTS. NOT 12
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2013 2012

Inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 25,4 23,5

Årets inköp 3,1 1,8

Försäljningar/utrangeringar –0,4 —

28,1 25,4

Ack. avskrivningar

Ingående ack avskrivningar –14,1 –10,1

Årets avskrivningar –4,3 –4,0

Försäljningar/utrangeringar 0,4 0,0

–18,0 –14,1

Utgående redovisat värde 10,1 11,3

NOT 16
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2013 2013 2012 2012

Redovisat värde Nominellt belopp Redovisat värde Nominellt belopp

Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen

Svenska Kommuner & Landsting 1 617,4 1 620,0 1 792,0 1 797,0

Säkerställda obligationer 2 108,6 2 031,0

Kreditinstitut/Bank 284,0 279,0 642,5 645,0

Företag 39,9 40,0

Summa 4 010,0 3 930,0 2 474,4 2 482,0

Löptidsinformation: 2013 2012

Återstående löptid om högst 3 månader 544,5 2 201,9

Återstående löptid längre än 3 månader men högst 1 år 300,3 222,3

Återstående löptid längre än 1 år men högst 5 år 3 165,3 50,2

4 010,0 2 474,4

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2013 2012

Övriga immateriella  
(ITsystem, utvecklingskostnader etc.)

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 65,4 61,2

Årets inköp 11,1 4,2

Försäljningar/utrangeringar –6,7 —

69,8 65,4

Ack. avskrivningar

Ingående ack avskrivningar –30,5 –19,0

Årets avskrivningar –10,2 –11,6

Försäljningar/utrangeringar 6,7 —

–34,0 –30,5

Utgående redovisat värde 35,8 34,9

NOT 15
Immateriella och  materiella  anläggningstillgångar
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NOT 17
Aktier och andelar 

Redovisat värde Nominellt belopp 

2013 2012 2013 2012

Jamii bora Scandinavia AB org 
nr 5567076269* (onoterat) 
4 200 Baktier à 1 200 kr 5,0 5,0 5,0 5,0

European loan Fund 1** 32,4 30,9 25,0 25,0

Summa 37,4 36,0 30,0 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.

** Tidigare benämnd som Carnegie Fonddepå

NOT 18
Kreditförluster, netto

Fordringar på allmänheten 2013 2012

A. Specifik reservering för individuellt värderade 
lånefordringar:

     Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster –7,5 –1,1

     Årets reservering för sannolika kreditförluster –5,8 –6,1

     Inbetalt på tidigare års konstaterade förluster 0,6 0,6

     Årets nettokostnad –12,7 –6,5

B. Gruppvis reservering för individuellt värderade 
lånefordringar:

      Avsättning/upplösning av gruppvis reservering –73,5 –81,1

      Årets nettokostnad för kreditförluster (A + B) –86,2 –87,6

NOT 19
Koncernbidrag

2013 2012

Erhållet (+) / Lämnat (–) koncernbidrag 

Marginalen AB –68,0 –55,4

Iberia Fastighets AB i likvidation — –10,0

–68,0 –65,3

NOT 20
Inkomstskatt

2013 2012

Aktuell skatt –25,7 –17,3

Uppskjuten skatteeffekt till följd av sänkt bolagsskatt — 11,4

Uppskjuten skattekorrigering från tidigare år — –4,8

Uppskjuten skatt 14,9 15,7

Totalt redovisad skattekostnad –10,8 5,1

Inkomstskatten på resultat före skatt skiljer sig från det 

 teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning  

av aktuell skattesats enligt följande:

2013 2012

Resultat före skatt 41,5 27,9

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats –9,1 –7,3

Ej skattepliktiga intäkter 0,0 0,0

Ej avdragsgilla kostnader –1,0 –0,7

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats — 6,4

Uppskjuten skatteeffekt till följd av sänkt  bolagsskatt 0,3 11,4

Uppskjuten skattekorrigering från tidigare år — –4,8

Omprövningsbeslut avseende tidigare taxering –0,9 —

Total redovisad skattekostnad –10,8 5,1

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat uppgår till 1,1 tkr (0,1).

NOT 21
Utlåning till  
kreditinstitut

2013 2012

Betalbart vid anfordran 546,0 739,4

Spärrade medel 29,7 21,0

575,7 760,4

Rating:

Utlåning till kreditinstitut

Motparter med extern rating

Moodys A1 467,9 —

Moodys Aa2 — 301,1

Moodys A2 — 296,7

Moodys Aa3 105,0 —

Moodys Baa1 1,0 —

Motparter utan extern rating 1,8 162,5

575,7 760,3

Spärrade medel avser depositioner till kortutgivare med 18,3 

(16,2), hyresdeposition med 5,0 (4,7) Nasdaq OMX med 6,3 ( 0,0).

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

Verkligt värde.
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NOT 22
Utlåning till allmänheten

2013 2012

Nominellt belopp kapitalfordringar 12 525,2 10 590,0

Effekten av verkligt värde värdering 82,2 119,7

Reservering för befarade kreditförluster –2 286,6 –2 147,1

Bokfört värde av kapitalfordringar 10 320,8 8 562,6

Land

Sverige 10 260,6 8 477,8

Övriga Europa 60,2 84,8

10 320,8 8 562,6

Säkerheter

Bostadsfastigheter inkl. bostadsrätter 583,2 638,7

Andra fastigheter 0,1 12,0

Borgen 1,1 15,8

Avbetalningsfordringar 28,9 34,9

Fakturafordringar 55,1 18,0

Leasingobjekt 746,1 543,9

1 414,5 1 263,3

Sektor/Bransch

Svenska icke finansiella företag 1 942,3 1 014,9

Svenska hushåll och personliga företagare 8 318,3 7 462,9

Utländsk allmänhet 60,2 84,8

10 320,8 8 562,6

Verkligt värde värdering av förvärvade fordringar

Ingående verkligt värde värdering 119,7

Effekt från fusion 178,9

Förändring avseende avkastningskrav 4,6 2,3

Förändring avseende bedömt kassaflöde –42,1 –61,5

Utgående verkligt värde värdering 82,2 119,7

Löptidsinformation 2013 2012

Finansiell leasing

Återstående löptid om högst 3 månader 11,1 19,9

Återstående löptid längre än tre månader men 
högst ett år 31,9 38,2

Återstående löptid längre än ett år men högst 5 år 546,7 388,1

Återstående löptid mer än 5 år 156,4 185,8

746,1 632,0

Övriga fordringar 2013 2012

Återstående löptid om högst 3 månader 470,6 415,4

Återstående löptid längre än tre månader men 
högst ett år 688,5 649,8

Återstående löptid längre än ett år men högst 5 år 4 582,2 3 200,1

Återstående löptid mer än 5 år 3 833,4 3 665,3

9 574,7 7 930,6

Finansiell leasing 2013 2012

Bruttoinvestering 1 054,5 862,7

Bokfört värde 746,1 632,0

Ej intjänade finansiella intäkter 167,3 105,0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 35,8 28,4

VÄSENTLIGA LEASINGAVTAL
Under året har 18 (17) stycken leasingavtal ingåtts med ett brutto-

belopp över 3 000 tkr.

Räntebindningstid 2013 2012

Återstående bindningstid om högst 3 månader 10 205,2 8 250,4

Återstående bindningstid längre än tre måna
der men högst ett år 83,2 132,7

Återstående bindningstid längre än ett år men 
högst 5 år 31,9 19,4

Återstående bindningstid mer än 5 år 0,5 160,1

10 320,8 8 562,6

Upplysning om värdering per nivå enligt IFRS 7 kan ses i not 34 

Verkligt värde.

NOT 23
Övriga tillgångar

2013 2012

Kundfordringar 102,7 96,5

Fordran på koncernföretag 2,4 12,8

Skatte/momskonto 0,9 4,0

Ankommande dataclearing 18,3 23,9

Avräkning BGC insättningar 14,1 14,6

Övriga fordringar 5,2 2,2

Summa övriga tillgångar 143,6 153,8

Reserv osäkra kundfordringar 2013 2012

IB –2,0 –11,1

Återfört, ej längre reserverat 3,7 2,8

Omfört till utlåning till allmänheten — 15,6

Årets reserver –2,9 –9,3

UB –1,2 –2,0

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

Verkligt värde.
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NOT 24
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

2013 2012

Upplupna ränteintäkter 42,8 28,8

Upplupna arvoden och utlägg 3,2 3,7

Provisioner 12,2 5,1

Inkassoarvode 2,9 3,1

Avifordringar 1,2 1,3

Övriga upplupna intäkter 149,0 88,5

Förutbetalda kostnader 30,7 54,3

Reservering osäkra avifordringar –9,8 –6,8

232,2 178,0

NOT 25
Inlåning från allmänheten

2013 2012

Löptidsinformation

Betalbart vid anfordran 14 015,3 10 908,1

varav

Företag 1 593,9 1 144,7

Svenska hushåll exkl. personliga företagare 12 253,6 9 612,2

Svenska personliga företagare 167,8 151,2

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

Verkligt värde.

NOT 26
Övriga skulder

2013 2012

Skuld till koncernföretag 27,1 20,0

Klientmedel 28,7 25,8

Leverantörsskulder 19,4 33,0

Innehållen skatt från kunder 84,0 72,5

Dataclearing 22,7 12,4

Uppskjuten rörlig ersättning till anställda 1,1 0,0

Övriga skulder 17,5 32,0

200,5 195,6

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

Verkligt värde.

NOT 27
Upplupna kostnader och förut-
betalda  intäkter

2013 2012

Förutbetalda intäkter 20,0 21,2

Upplupna räntor 26,4 2,0

Upplupna personalkostnader 28,2 24,2

Övriga upplupna kostnader 20,0 8,7

94,5 56,1

NOT 28
Avsättningar

2013 2012

Uppskjutna skatteskulder vilka förfaller efter  
12 månader 39,1 58,4

Förändringen avseende uppskjutna skatter är enligt 
följande:

Ingående balans 58,4 6,8

Ökning fusion — 74,0

Redovisning i resultaträkningen –14,9 –22,4

Omför till aktuell skatt –4,8 —

Retroaktiv uppskjuten skatt 1,7 —

Skatt som är hänförbar till komponenter i övrigt 
totalresultat –1,2 0,0

Utgående balans 39,1 58,4

NOT 29
Efterställda skulder

Ränte-
sats 2013

Ränte-
sats 2012

Evigt förlagslån från 
 koncernföretag 191,0 191,0

Kostnader för efterställda 
skulder 5,81% 11,1 6,76% 12,9

Nominellt värde är samma som redovisat värde.
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NOT 30
Eget kapital 
Upplysning om förändring i eget kapital redovisas i Rapport över 

förändringar i eget kapital, se sidan 22.

NOT 31
För egna skulder ställda säker-
heter

2013 2012

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

 Företagsinteckningar 35,0 35,0

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter 29,6 21,0

64,6 56,0

NOT 32
Åtaganden

2013 2012

Beviljade ej utbetalda lån 309,3 107,0

Outnyttjad del av beviljad kontokredit 744,0 672,4

1 053,3 779,3

NOT 33
Kapitaltäckning

 2013 2012

Kapitalbas:

Eget kapital enligt senaste bokslut (1) 829,1 784,9

Primärkapitaltillskott 141,0 141,0

Verkligt värdeförändring  tillgångar som kan säljas (2) 3,9 –0,3

Avdrag prisjustering (3) –31,0 –42,9

Avdrag för immateriella tillgångar (4) –35,8 –34,9

Primärt kapital (netto) 907,2 847,9

Supplementärt kapital 50,0 50,0

Summa kapitalbas 957,2 897,9

Kapitalkrav:

Kreditrisk  Schablonmetod (5) 642,7 541,8

Operativ risk  Basmetod (6) 80,6 81,1

Marknadsrisk 3,5 —

Totalt kapitalkrav 726,8 622,8

Kapitaltäckningsanalys:

Kapitalbas 957,2 897,9

Kapitalkrav 726,8 622,8

Kapitaltäckningskvot (kapitalbas / kapitalkrav) 1,32 1,44

Kapitaltäckningsgrad % 10,54 11,53

Information:

Eget kapital (1) enligt balansräkningen i årsredovisningen med 

avdrag för ej verifierad vinst. Marknadsvärdering av finansiella till-

gångar som kan säljas (2) har justerat kapitalbasen avseende 

orea liserat värde. Prisjustering (3) avseende verkligt värde värde-

rade tillgångar i övrig verksamhet utgör ett avdrag från kapital-

basen. Immateriella tillgångar (4) kapitaltäcks ej utan utgör ett 

avdrag från kapitalbasen.

Kreditrisker (5) beräknas på samtliga tillgångar som ska kapital-

täckas. Tillgången riskviktas i enlighet med schablonmetoden till 

mellan 0% och 150%.

Operativ risk (6) beräknas enligt basmetoden med 15% av de 

senaste tre räkenskapsårens genomsnittliga nettointäkt.

Kapitaltäckningskvoten visar hur många gånger större kapital-

basen är jämfört med det kapitalkrav som finns på institutet.
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NOT 34
Klassificering av  finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar 2013

Värderingskategorier
Verkligt värde via RR  

Innehas för Handel
Verkligt värde via RR 
Verkligt värde Option

Lånefordringar  
Övrigt 

Finansiella tillgångar  
som kan säljas Verkligt värde

Likvida medel 0,0 0,0

Utlåning till kreditinstitut 575,7 575,7

Utlåning till allmänheten 143,4 10 177,4 10 320,8

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 4 010,0 4 010,0

Aktier och andelar 37,4 37,4

Derivat 3,6 3,6

Kundfordringar 102,7 102,7

Övriga fordringar 40,9 40,9

Summa 3,6 143,4 10 896,7 4 047,5 15 091,1

Finansiella skulder

Värderingskategorier
Verkligt värde  via RR 

Innehas för Handel
Verkligt värde via RR
Verkligt värde Option

Övriga skulder värde
rade till upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde

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

Finansiella tillgångar 2012

Värderingskategorier
Verkligt värde via RR  

Innehas för Handel
Verkligt värde via RR 
Verkligt värde Option

Lånefordringar 
Övrigt 

Finansiella tillgångar  
som kan säljas Verkligt värde

Likvida medel 0,0 0,0

Utlåning till kreditinstitut 760,4 760,4

Utlåning till allmänheten 184,4 8 378,2 8 562,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 2 474,4 2 474,4

Aktier och andelar 36,0 36,0

Derivat 0,1 0,1

Kundfordringar 96,5 96,5

Övriga fordringar 57,3 57,3

Summa 0,1 184,4 9 292,4 2 510,4 11 987,3

Finansiella skulder

Värderingskategorier
Verkligt värde  via RR 

Innehas för Handel
Verkligt värde via RR
Verkligt värde Option

Övriga skulder värde
rade till upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde

Inlåning från allmänheten 10 908,1 10 908,1

Efterställda skulder 191,0 191,0

Leverantörsskulder 33,0 33,0

Derivat 0,1 0,1

Övriga skulder 162,5 162,5

Summa 0,1 11 294,7 11 294,7
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Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst 

använts för att fastställa verkligt värde på finansiella 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-

väntade framtida kassaflöden, där diskonteringsräntan satts till 

den aktuella referensräntan bestämd av centralbankerna. 

NOT 35
Verkligt värde
Från och med 1 januari 2009 så värderar Marginalen vissa finan-

siella 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 motsvaras av till-

gångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på 

onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värde-

ringstekniker såsom diskonterade kassaflöden. Härvid används i 

möjligaste mån allmänt tillgänglig information och i så liten mån 

som möjligt företagsspecifik information. 

De instrument som regelmässigt omvärderas till verkligt värde 

är de förvärvade portföljerna med förfallna fordringar. De värde-

ras utifrån diskonterade kassaflöden och hänförs alltså till nivå 3 

enligt värderingshierarkin i IFRS 7. En värdering utifrån diskonte-

rade kassaflöden baseras på prognostiserade kassaflöden hän-

förliga till den specifika tillgången, vilka nuvärdesberäknas med en 

diskonteringsränta (avkastningskrav) som beaktar såväl tidsvärdet 

av pengar samt den risk de prognostiserade kassaflödena är asso-

cierade med. För en bedömning av en tillgångs verkliga värde 

 utifrån diskonterade kassaflöden krävs en bedömning av: 

a) Marknadsmässigt avkastningskrav (diskonteringsränta)

b) Prognostiserade kassaflöden

A) Avkastningskrav 
För att uppskatta marknadens avkastningskrav uppskattas den 

för tillgången genomsnittligt viktade kapitalkostnaden WACC 

(Weighted Average Cost of Captial), utifrån en marknadsmässig 

fördelning av kapitalkostnaden för lånat kapital respektive eget 

kapital. Kapitalkostnaden för eget kapital beräknas i enlighet 

med CAPM (Capital Asset Pricing Model). Utgångspunkten är 

att avkastningskravet skall spegla det avkastningskrav som en 

marknadsaktör hade använt vid värderingen av tillgångarna. 

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. Marknadsriskpremien uppskattas utifrån årliga 

undersökningar på den svenska finansmarknaden. Betavärde 

bedöms utefter en uppskattning av tillgångens marknadsrisk, 

baserat på data från Bloomberg avseende relevanta jämförelse-

bolag på svenska marknaden. Kostnaden för långfristig finansie-

ring uppskattas utefter allmänt tillgänglig information om ränte-

nivåer för företagsobligationer och värdepapperiserade krediter. 

B) Prognostiserade kassaflöden 
Marginalen gör prognoser och antaganden om framtida kassa-

flöden från portföljerna. Dessa kassaflöden består av betalningar 

av kapitalbelopp på fordringar, räntebetalningar, avgifter samt 

kostnader för hantering och administration. Prognosen för betal-

ningar av kapitalbelopp på fordringar är baserad på uppskattade 

flöden och inte på kontrakterade flöden. 

Kassaflödet för de förvärvade portföljerna med förfallna ford-

ringar prognostiseras upp till 30 år. Ledningens prognos beaktar 

historiska kassaflöden, typ av fodringar, ålder på gäldenär, nomi-

nella belopp på fodringar samt erfarenhet från andra portföljer av 

fordringar. Utifrån dessa parametrar byggs en kurva på förväntat 

kassaflöde från indrivning. Uppföljning och prognoser sker på 

portföljbasis. Vid varje kvartal görs en intern utvärdering av för-

väntat kassaflöde under nästkommande perioder, vilket kan 

avvika såväl uppåt som nedåt i förhållande till historiska utfall. 

Endast förändringar som bedöms vara bestående, beaktas vid 

bedömningen av det framtida kassaflödet. Vid varje utvärderings-

tillfälle tas även hänsyn till makrofaktorer såsom BNP- tillväxt, 

konjunkturläge och ränteläge. 

FORTS. NOT 34
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Tillgångar 2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Förvärvade fordringar 184,4 184,4

Aktier och andelar 31,0 5,0 36,0

Obligationer och räntebärande värdepapper 2 474,4 2 474,4

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

via resultaträkningen:

Utlåning till kreditinstitut 760,4 760,4

Utlåning till allmänheten 8 378,2 8 378,2

Övriga tillgångar 153,8 153,8

Summa tillgångar 31,0 2 474,4 9 481,9 11 987,4

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Valutaderivat 0,1 0,1

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

via resultaträkningen:

Inlåning från allmänheten –10 908,1 –10 908,1

Övriga skulder –162,5 –162,5

Summa skulder 0,0 0,1 –11 070,7 11 070,7

Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen saknas.

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

Derivat 3,6 3,6

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

via resultaträkningen:

Utlåning till kreditinstitut 575,7 575,7

Utlåning till allmänheten 10 177,4 10 177,4

Övriga tillgångar 143,6 143,6

3,6 4 010,0 11 077,5 15 091,1

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

FORTS. NOT 35

Följande tabell visar bankens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2013
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Tillgångar 2013 2012

Kassaflöde +5% –5% +5% –5%

Förvärvade fordringar 27,9 –27,9 30,6 –30,6

Övrig utlåning till allmänheten 485,9 –485,9 393,7 –393,7

Övriga fordringar 7,2 –7,2 7,7 –7,7

Räntor +1% –1% +1% –1%

Förvärvade fordringar –7,8 9,0 –10,3 11,9

Utlåningsränta till allmänheten 124,2 –124,2 75,6 –75,6

Utlåningsränta till kreditinstitut 5,8 –5,8 7,6 –7,6

Marknadsvärde +10% –10% +10% –10%

Aktier och andelar 3,7 –3,7 3,6 –3,6

Valutor +10% –10% +10% –10%

Kursförändring 0,8 –0,8 1,4 –1,4

Skulder

Kassaflöde +5% –5% +5% –5%

Övriga skulder –10,0 10,0 –9,8 9,8

Räntor +1% –1% +1% –1%

Inlåning från allmänheten –140,1 138,2 –108,6 106,5

Finansiella instrument värderade till verkligt 
värde baserat på Nivå 3 2013 2012

Ingående balans 189,5 5,0

Fusionsvärde från Kredit AB Marginalen – 249,6

Omklassificering av aktier och andelar från Nivå 1 
till Nivå 3 31,0 –

Tillkommande poster

Summa värdeförändring –39,6 –65,2

Utgående balans 180,9 189,5

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 resul-

tatet 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 värderingstekni-

ken. Detta illustreras i nedanstående tabell genom ändringar av 

marginalen för kassaflöde, räntor, marknadsvärde och kurs-

förändringar. Det är inte troligt att alla icke observerbara indata 

samtidigt skulle ha det mest extrema värdet i intervallet av rimliga 

möjliga alternativ.

FORTS. NOT 35
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NOT 37
Derivat
      

Alla värdeförändringar har under 2013 redovisats löpande över resultatet.  

    

Valutasäkringsinstrument 2013 2013 2012 2012

Valuta Verkligt värde Nominellt värde Verkligt värde Nominellt värde

Terminskontrakt EUR 1,1 53,3 0,1 9,0

Terminskontrakt LVL –0,2 73,0

Terminskontrakt NOK 0,1 21,7 0,0 19,0

Summa 1,2 75,0 –0,1 101,0

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

Räntesäkringsinstrument 2013 2013 2012 2012

Verkligt värde Nominellt värde Verkligt värde Nominellt värde

Räntederivat 2,4 850,0 – –

Summa 2,4 850,0 0 0

2013 2013 2012 2012

Verkligt värde Nominellt värde Verkligt värde Nominellt värde

Total summa 3,6 925,0 –0,1 101,0

NOT 36
Valutafördelning på balansdagen

USD DKK LVL NOK EUR

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 7,1 11,8 6,8

Utlåning till allmänheten 0,8 41,7 17,2 0,5

Övriga tillgångar 0,0

Summa 7,1 0,8 41,7 29,0 7,3

Skulder

Övriga skulder 0,1 1,9 0,5

Eget kapital 0,0

Summa 0,0 0,0 0,1 1,9 0,5

Positioner i derivat (not 37) 21,7 53,3

Nettoposition i valuta 7,1 0,8 41,5 5,5 –46,6

Tillgångar SEK Summa valutor

Utlåning till Kreditinstitut 550,0 575,7

Utlåning till Allmänheten 10 260,6 10 320,8

Övriga tillgångar 4 473,1 4 473,1

Summa 15 283,6 15 369,5

Skulder

Övriga skulder 14 537,9 14 540,4

Eget kapital 829,1 829,1

Summa 15 367,0 15 369,5

Nettoresultat av finansiella transaktioner. Se not 7.
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NOT 39
Andelar i  koncernföretag

2013

Onoterade bolag, Säte Antal Kapitalandel Bokfört värde Eget kapital Resultat

Klassade som anläggningstillgångar

Nykomlingen 1:31 AB
org.nr: 5567687310, Stockholm 1 000 100% 0,1 100 —

Nykomlingen 1:38 AB
org.nr: 5567387401, Stockholm 1 000 100% 0,1 100 —

Nykomlingen 1:39 AB
org.nr: 5567387427, Stockholm 1 000 100% 0,1 100 —

Nykomlingen 1:40 AB
org.nr: 5567387435, Stockholm 1 000 100% 0,1 100 —

Iberia Fastighets AB
i likvidation org.nr: 5563565398, Arboga 393 000 99% 1,4 10,5 0,0

Nedskrivning av aktier –1,4

0,4

NOT 40
Checkräkningskredit

2013 2012

Beviljad checkräkningskredit 32,0 32,0

Räntebindningstid 7 dagar 7 dagar

NOT 41
Obeskattade reserver

2013 2012

Återföring av överavskrivning — 18,6

NOT 38
Transaktioner med  närstående

2013 2012

Koncerninterna räntebärande skulder till:

Marginalen AB 50,0 50,0

ESCO Marginalen AB 141,0 141,0

191,0 191,0

Koncerninterna räntebärande fordringar gentemot:

Marginalen AB 984,0 451,0

ESCO Marginalen AB 75,0 75,0

1 059,0 526,0

Koncerninterna räntekostnader 11,1 12,9

Koncerninterna ränteintäkter 44,6 31,9
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Tidigare affärsområdeschef och chef för 
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CHARLOTTE STRANDBERG
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Marginalen Bank. 

NOEL CRAMER
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Hos Marginalen Bank sedan 2013. Tidigare 
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haft flera ledande befattningar inom Citi-
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HANS HAMMAR
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Kom till Marginalen Bank 2013. Innan dess 

flera ledande befattningar inom Svenska 

Handelsbanken. Dessförinnan på Kaupthing 

Bank och som VD för Skandinaviens största 

tandtekniska laboratorium.

CHRISTINA JOHANSSON
Chef marknad & kommunikation
Började på Marginalen Bank 2010. Har 

haft ledande befattningar inom försäljning, 

marknadsföring, kommunikation och varu-

märkeshantering, senast som nordisk chef 

för kreditkortet re:member inom EnterCard.

ARNAUD FROMENT
IT-chef
Hos Marginalen Bank sedan 2011. Lång erfa-

renhet av att jobba med affärsnytta i bank- 

och finanssektorn. Bakgrund som manage-

mentkonsult och IT-konsult och har haft 
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senast som IT-affärsutvecklingschef på 

GE Money Bank.

LEDNING



Marginalen Bank Årsredovisning 2013

BERTIL JOHANSON
Ordförande
Ledamot av Styrelsepoolen och tidigare 

partner inom PwC. Styrelseledamot i NGS 

Group AB och ägare till Ardentis AB som 

bedriver styrelsearbete och ekonomisk  

rådgivning.

GERTH SVENSSON
Styrelseledamot
MBA från Handelshögskolan Stockholm. 

Har haft ledande affärschefsbefattningar 

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 Advokatsamfund. 

Ordförande i FastPartner AB, Cellmax Tech-
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