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Årsredovisningslagen återfinns på sidorna 16-19. 

Marginalen i korthet
Marginalen Bank Bankatiebolag (publ.) 
erbjuder lån-, spar- och betaltjänster till 
 privatpersoner och företag. Vidare förmedlas 
även låne- och betalskydds försäkringar till 
privat personer. I samarbete med bankens 
systerbolag erbjuds även företag, förening-
ar och  organisationer tjänster inom juridik, 
inkasso, ekonomi administration och HR. 

Dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel 
Finans Oy och Sergel Finans AS äger och 
förvärvar fordringsportföljer i Sverige, 
Finland och Norge.

I bankkoncernen arbetar knappt 300 
med arbetare i Stockholm, Borås och 
Sundsvall. Banken ägs av moderbolaget 
Marginalen AB och ingår i Esco Marginalen 
AB konsoliderad situation. Marginalen 
Bank och den konsoliderade situationen 
står under Finansinspektionens tillsyn och 
bankens konton omfattas av den statliga 
insättningsgarantin.

Marginalen Banks verksamhet är certifierad 
enligt ISO 9001:2015.



* Erbjuds i samarbete med Marginalen Banks systerbolag.
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Försäkringar

Vi vill göra skillnad
Marginalen Bank erbjuder banktjänster som 
människor verkligen behöver och som gör 
skillnad i samhället. Våra tjänster ska vara 
en motvikt till de allt mer komplicerade 
finansiella tjänster som växer fram på mark-
naden. Vi lägger stor vikt vid att vara enkla, 
transparenta och hållbara. Det är också 
en självklarhet att alla kunder som sparar 
pengar hos oss ska få en skälig ränta. Därför 
satsar vi på att erbjuda några av markna-
dens mest konkurrenskraftiga spar- och 
transaktionskonton.

Därför behövs en annorlunda bank
Det finns många i samhället som helt eller 
delvis står utanför bankmarknaden – ofta 
helt i onödan. Vi vill att dessa ska få tillgång 
till en seriös bank och stänger därför aldrig 
ute någon per automatik, till exempel på 
grund av en komplicerad kredithistorik. En 
stor del av vår totala utlåning går till att 

förbättra den ekonomiska vardagen för 
privatpersoner och för att förverkliga deras 
drömmar och idéer.

Småföretagarens bästa vän
Vi har också varit småföretagare och gjort 
den tillväxtresa som många av våra kunder 
är mitt uppe i, vilket givit oss viktiga erfaren-
heter som utgör grunden i vårt företagser-
bjudande. Bankens och systerbolagens tjäns-
ter inkluderar allt från traditionella bank- och 
finansieringslösningar till redovisningstjäns-
ter, inkasso och e-handelslösningen Hygglig. 
Genom de garantiprogram som vi beviljats 
av Europeiska Investeringsfonden kan vi 
dessutom underlätta för småföretagare när 
de söker finansiering. 

Bredden i vårt erbjudande gör att kunden 
kan lägga mindre tid på administration 
och får mer tid till att fokusera på sin 
kärnverksamhet.

En bank som  
förenklar vardagen
Marginalen Bank förenklar den ekonomiska vardagen för privatpersoner, 
företagare, föreningar och organisationer. Genom att erbjuda okomplicerade 
och konkurrenskraftiga produkter och tjänster skapar vi möjligheter för 
människor och företag att växa och att utvecklas.

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

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

Vår affärsidé
Marginalen Bank skapar tid och 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.

IntroDuktIon 1

INTRODUKTION ERBJUDANDE HÅLLBARHET ORGANISATION STYRNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELLA RAPPORTER



Året i korthet
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Räntenetto 670,2 686,3 536,1

Rörelseintäkter 807,5 923,5 885,6

Rörelseresultat 208,2 282,3 374,3

Kapitalbas* 2 584,5 2 422,6 2 107,5

Total kapitalrelation i %* 20,1 18,6 17,9

Nyckeltal, Mkr

*  Avser moderbolaget

• Rörelseresultatet i bank koncernen uppgick till 208,2 mkr.

•  Beviljades, som första svenska bank, en mikrogaranti från 
Europeiska Investeringsfonden (EIF) för att underlätta för företag 
med upp till nio anställda att få lånefinansiering.

•  Lanserade en utvecklarportal för Open Banking. FinTech-bolag, 
tredjeparts leverantörer och utvecklare kan därmed integrera mot 
Marginalen Banks tjänster.

•  Emitterade icke-säkerställda Tier 2 obligationer om 300 mkr som 
noterades på Nasdaq Stockholm 28 augusti 2019.

•  Lanserade Kreatörslånet med stöd av en  garanti från EIF 
(Europeiska Investeringsfonden) inom ramen för Junckerplanen. 
Totalt 200 mkr ska lånas ut till företag verksamma inom de 
 kulturella och kreativa näringarna.

•  Beviljades EU-programmet COSME, ett stöd för småföretag med 
något högre riskprofil. 200 mkr ska lånas ut inom ramen för 
garantin.

•  Emitterade AT1-obligationer om 200 mkr som noterades på Nasdaq 
Stockholm 23 december 2019.

Inlåning från allmänheten, Mkr

Utlåning till allmänheten, Mkr
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JÄrVAVECkAn | Lisa Paulsson deltog 
tillsammans med vår humanoida kollega, 
roboten M1, på Järvaveckan. Tillsammans 
med Fredrik Löfgren genomförde de ett 
seminarium om hur framtidens arbetsmark-
nad kommer att förändras i takt med att 
humanoida kollegor blir ett allt vanligare 
inslag på våra arbetsplatser.

SIME | Emma Glennow talade på SIME på 
temat Data driven customer love, and the 
art of attracting and retaining Gen Z.

ALMEDALEn | Gabriel Karlberg mode-
rerade vårt seminarium om ”Företagens 
finansieringsutmaningar” med bland annat 
Gunther Mårder, vd på företagarna, och 
Anders Bornefalk, nationalekonom på  
Svenskt Näringsliv. 

LAnSErInG krEAtÖrS-
LÅn | På lanserings-
eventet för Kreatörslånet  
signerade Europeiska 
Investeringsfondens 
generalsekreterare, Maria 
Leander, ett avtal med 
hjälp av bankens huma-
noida medarbetare M1. 
Kreatörslånet vänder sig till 
företag inom de kulturella 
och kreativa näringarna.

MArGInALEn DIVInG CuP | Ett av våra 
initiativ för att främja föreningslivet och där 

vi tillsammans med Polisens IF Simhopp 
anordnar en internationell simhoppar-

tävling. På bilden ser vi Ulrika Knape, en av 
våra mest kända simhoppare med b.l.a. ett 

OS-guld och två OS-silver samt vår  
medarbetare Florentina Atas.

StIPEnDIuM | Martina Åkerlund delar ut 
Marginalen Bank Master Award in Banking 
and Finance. Priset delas ut till studenter på 
Stockholms Universitets Masterprogram i 
Företagsekonomi med inriktning Bank och 
Finans.

ALMEDALEn | Bo Andersson och Elinor 
Hodacs höll en snabbkurs i hur det nya 
 datatjänstdirektivet PSD2 kommer att 
 påverka bankerna och deras kunder.

Seminarier och evenemang under året
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Året inleddes med lägre utlåningsvolymer än för-
väntat till följd av en ökad riskaptit på marknaden 
som följdes av ytterligare prispress på framförallt 
privatlånen. Vi avstod jakten på volymer för att 
kunna säkerställa god kreditkvalitet i vår utlåning, 
som återgick till normala nivåer i slutet av årets 
första kvartal. Stabiliteten i riskaptiten och kvalite-
ten i kreditgivningen återspeglas i våra kreditför-
luster som för helåret 2019 uppgår till 0,6%. Vi har 
en genomarbetad och välutvecklad bedömning av 
vår utlåning och vi följer marknadens utveckling 
noggrant och anpassar våra kreditbedömningar 
och förlustreserveringar kontinuerligt.

Årets rörelseresultat uppgår till 208 mkr (282) och 
påverkas av lägre räntenetto och värdejusteringar 
på förvärvade portföljer. Anledningen till värde-
justeringarna är minskade förväntningar på framtida 
kassaföden, detta som en försiktighetsåtgärd till följd 
av framförallt det osäkra makroekonomiska läget.

Inkassering från förvärvade fordringsportföljer 
har hittills mer än väl mött våra förväntningar och 
lönsamheten i affären är och förblir god. Vi har 
lyckats att sänka våra administrationskostnader för 
helåret jämfört med tidigare år med 28 mkr vilket 

är ett resultat av effektiviseringsarbete och digital 
transformation. Vår långsiktiga målsättning är 
att nå ett K/I tal under 50 procent. Som ett 
led i att upprätthålla en stark och effektiv 
kapitalstruktur emitterades obligationer 
under våren och hösten 2019 till ett sam-
manlagt värde av 500 mkr. Emissionerna 
övertecknades, vilket visar att marknaden 
har tilltro till vår  strategi och framtid. 

Under 2019 fortsatte Marginalen Bank på 
den väg vi följt sedan starten 2010, eller för 
att vara helt korrekta, långt innan vi blev en bank. 
Den leder oss även till de kundgrupper i samhället 
som inte prioriteras av finansmarknaden och som 
därmed är i behov av en stabil bankpartner. Vi 
vill och ska befinna oss där våra tjänster gör mest 
nytta och där de innebär en kännbar skillnad för 
 användarna. Att värna om småföretagarna som 
har svårt att finansiera sin tillväxt och att få tiden 
att räcka till alla administrativa uppgifter har alltid 
varit en viktig uppgift för oss. En annan är att se till 
de privatpersoner som av olika skäl inte passar in 
hos andra banker, t.ex. för att de har en visstidsan-
ställning eller flera jobb. Grunden i vår affärsmodell 
är att göra nytta i samhället, vilket sker genom de 
produkter och tjänster vi utvecklar samt de pro-
cesser vi arbetar efter. För oss är detta hållbarhet. 

Under året har vi utvecklat vår företagsaffär 
 genom att förbättra finansieringsmöjligheterna för 
de mindre företagen. Vi har även arbetat brett med 
digitalisering och sjösatt vår Open Banking Portal 
som skapar helt nya affärsmöjligheter. Betalningar 
är ett annat område inom vilket vi flyttat fram 
positionerna med nya produkter och erbjudan-
den. Slutligen har vår nya organisation och vårt 
nya  agila arbetssätt lett till snabbare utveckling, 
ett större kundfokus i hela företaget och en ökad 
trivsel bland våra medarbetare. 

Vi lämnar ett händelserikt år med en ekonomisk utveckling som i 
allt väsentligt följer vår plan. Under året växte vår utlåningsportfölj 
med 232 mkr till 17 681 mkr (17 449). 

VD har ordet

Vi vill och ska befinna 
oss där våra tjänster gör 
mest nytta och där de 
innebär en kännbar skill-
nad för användarna.
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2019 går till historien som det år då vi på  allvar 
etablerade oss som småföretagarnas bank, 
bland annat genom samarbetet med Europeiska 
Investeringsfonden (EIF) som gjorde det möjligt 
för oss att skapa och lansera några av marknadens 
starkaste finansieringsprodukter för mindre och 
medelstora företag. Grunden i vårt samarbete 
med EIF är att de, genom olika program, ställer 
ut garantier som gör att entreprenörens borgens-
åtaganden minskar ner till 20 procent beroende 
på program och låneprodukt. Många småföretag-
are slipper därmed riskera hus och hem, som 
ofta utgör den kritiska säkerhetsmassan, för att 
finansiera sin verksamhet. Under 2019 erhöll vi två 
garantiprogram. 

Genom EIF-programmen ser vi hur vi gör verklig 
skillnad och nytta för bolag som annars hade haft 
mycket svårt att få finansiering. Det är ett utmärkt 
exempel på hur vår affärsmodell tar sig uttryck 
i hållbara produkter och tjänster. Sammantaget 
ökade utlåningen till företagsmarknaden med sex 
procent under 2019. 

Inom ramen för vår open banking-strategi arbetade 
vi med att hämta hem vår mobilbank och börja 
driva den i egen regi. Detta innebär att vi kommer 
kunna utveckla den snabbare än tidigare och dess-
utom sänka driftkostnaderna. 

2019 går till historien 
som det år då vi på  
allvar etablerade oss som  
småföretagarnas bank.

2019 var även året då allt fler inom företaget fick 
upp ögonen för maskininlärning och de nya möjlig-
heter som skapas i kölvattnet av att arbeta med 
artificiell intelligens. Under kommande år kommer 
vi se hur maskininlärningen gradvis implemente-
ras i processer för att hjälpa oss fatta ännu mer 
välgrundade beslut, vilket gynnar våra kunder.

Ett strategisk viktigt område för banken är att 
utveckla moderna betallösningar för både privat-
personer och företag. Under året lanserades en ny 
poängportal som omvandlar köp, med vårt kredit-
kort Traveller, till poäng som kan växlas in till resor 
och upplevelser.

Vi blickar framåt
Merparten av det utvecklingsarbete som inletts 
och pågått under 2019 kommer att nå marknaden 
under 2020 och därmed börja bidra till kund-
erbjudandet. Nya betallösningar som riktas till flera 
målgrupper och den nya mobilbanken kommer att 
lanseras. Prediktionsmodeller, baserade på maskin-
inlärning, kommer göra oss mer träffsäkra i olika 
 affärsbeslut. Open Banking Portalen kommer att 
leda till nya samarbeten och affärsmöjligheter och 
vi ser även företagssektorn som oerhört intressant 
under 2020. Vi ser dock hur pandemin Covid-19, 
som brutit ut efter rapportperioden, kommer att  
ha stor negativ påverkan på företag och privat-
personer. Vi kommer att göra vad vi kan för att vara 
ett stöd till svenska små- och medelstora företag 
samt privatpersoner under denna svåra tid.

Stockholm 5 maj

 

Ewa Glennow 
VD Marginalen Bank
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Marknad och omvärld
2019 gick svensk ekonomi in i en avmattningsfas vilket är normalt efter flera år 
med högkonjunktur. Den senaste högkonjunkturen ligger nu definitivt bakom oss. 
Avmattningen förstärks av osäkerheten kring Brexit, handelskonfliter och Covid-19 
(efter rapporteringsperiodens slut)

Produktionen i den svenska ekonomin blev 
något lägre och arbetslösheten något högre 
i slutet av året. Samtidigt föll inflationen till-
baka och blev 1,7 procent. Under det första 
kvartalet 2020 bröt Covid-19 ut. Marginalen 
Bank följer utvecklingen avseende viruset 
och utvärderar i vilken utsträckning detta 
kan komma att påverka bankens verksamhet 
på kort och lång sikt. I dagsläget går det inte 
att göra en bedömning i vilken omfattning 
detta kommer att påverka verksamheten.

Konjunkturavmattning
Under 2019 har den svenska BNP-
utvecklingen på 1,6 procent varit svagare än 
föregående år. Tillväxten i näringslivet fram-
gent bedöms bli fortsatt svag vilket innebär 
att det inte kommer att finnas något större 
behov för företagen att öka personalstyrkan. 
Sysselsättningen i den offentliga sektorn har 
ökat något under perioden. Samtidigt fort-
sätter tillväxten i arbetskraften de närmaste 
åren. Arbetslösheten ökade från 6,5 procent 
till 6,9 procent under 2019 och bedöms stiga 
under de kommande två åren.

Hushållens och företagens konsumtions- och 
investeringsvilja påverkas av dessa faktorer 
och de är viktiga drivkrafter för utvecklingen 
på lånemarknaden som dessutom känne-
tecknas av en hög grad av konkurrens.

Trots den något sämre utvecklingen har 
bostadspriserna fortsatt att återhämta sig 
och hushållskonsumtionen ökade även 
under andra halvåret 2019. Detta är positivt 
när vi går in i 2020, där Konjunkturinstitutet 
gör bedömningen att hushållens reala 
disponibelinkomster kan komma att öka 
något snabbare än under 2019 vilket kan 
bidra till att fortsätta hålla uppe hushållens 
konsumtionsvilja. Det är dock svårbedömt 
vilken påverkan på denna utveckling som 
Coronaviruset kommer att ha.

Trots att den ekonomiska utvecklingen 
mattats av under 2019 valde Riksbanken att 
höja reporäntan med 0,25 procentenheter 
till 0 procent den 19 november 2019 då de 
anser att det finns finansiella risker med 
fortsatt negativ ränta. Räntebanan indikerar 
en oförändrad reporänta kommande år 
vilket Riksbanken bedömer ger stöd för att 
fortsatt hålla inflationsmålet vid 2 procent.

Omvärlden
Det är nu fastslaget att Storbritannien 
kommer att lämna EU efter 47 år. När 
Storbritannien lämnar EU blir brittiska 
 företag tredjelandsföretag. Det ändrar 
deras möjligheter att erbjuda varor och 
tjänster i Sverige. Även för svenska företag 
ändras möjligheterna att erbjuda tjänster 
och varor i Storbritannien. Storbritannien  
är en av Sveriges viktigaste handels- 
partner och ett avtalslöst utträde kan få 
stora återverkningar på svensk ekonomi. 

BNP- och  arbetslöshetsutvecklingen 
i  europaområdet har varit relativt 
 oförändrade under året. BNP ökade med 
1,2 procent och arbetslösheten uppgår till 
ca 7,5 procent. Under 2019 sänkte ECB sin 
styrränta med 0,1 procent till -0,5 procent.

I USA har utvecklingen varit bättre än i både 
Sverige och Europa. Arbetslösheten på 3,5 
procent är den lägsta på 50 år. BNP ökade 
med cirka 2,5 procent. Men även i USA finns 
det tecken på avmattning vilket fått den 
amerikanska centralbanken att sänka sin 
styrränta under året med 0,75 procent för 
att på så sätt kunna stimulera ekonomin.

Ett osäkerhetsmoment som tyngt världs-
ekonomin är de pågående handelskonflik-
terna mellan USA och flera andra länder. En 
ljusning i konflikten mellan USA och Kina 
kom dock i början av 2020 när de under-
tecknade ett första steg i ett handelsavtal. 
Konflikten är dock långt ifrån löst.

En ny faktor med potentiellt stor påverkan 
utgörs av coronavirusutbrottet som kommer 
att tynga den ekonomiska tillväxten i hela 
världen under en tid framöver. För närva-
rande är det svårbedömt hur stor effekt 
det kommer att ha på ekonomin i världen, 
Europa, Sverige och för Marginalen. Vårt 
fokus är att försäkra oss om att vi möter  
våra kunders och medarbetarnas behov  
och hjälper dem att ta sig igenom detta. 
Vi följer noggrant information från svenska 
myndigheter och WHO för att bidra till  
minskad spridning av viruset.

God konkurrens på den svenska 
bankmarknaden
I ett internationellt perspektiv är svenska 
bankkunder nöjda. I en undersökning från 
tidigare år svarade 61 procent att de var 
nöjda med sin bank, vilket ligger över 
genomsnittet för jämförelseländerna på 57 
procent. Svenska bankkunder erbjuds för 
närvarande bland de lägsta räntesatserna för 
lån i Europa. Detta gäller både sett över hela 
låneportföljen och sett specifikt för lån till 
små och medelstora företag. 

Samtidigt visar en annan studie som gjorts 
på uppdrag av EU-kommissionen att 48 
procent av svenska konsumenter har bytt 
leverantör av en eller flera finansiella tjänster 
under de senaste fem åren. Det är en högre 
andel än i de flesta EU-länder och klart över 
EU-genomsnittet som ligger på 29 procent. 
Kombinationen av nöjda kunder och hög 
kundrörlighet är ett tydligt tecken på att kon-
kurrensen är god på den svenska marknaden.

Vi tycker att så många människor som 
möjligt ska få tillgång till enkla, moderna 
och tydliga finansiella produkter. Marginalen 
Bank erbjuder finansieringslösningar till 
företag och privatpersoner. Våra kreditkort 
har konkurrenskraftiga försäkringar och 
poängsystem och är utformade för att passa 
livets alla situationer. Vår uppfattning är 
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även att människor som lånar in pengar 
till oss också ska få ränta på sina pengar. 
Därför erbjuder vi några av marknadens 
mest konkurrenskraftiga sparkonton.

Finansiering större hinder i företag  
som vill växa
Enligt Tillväxtverket söker vissa grupper 
finansiering i högre grad än andra. Det gäller 
exempelvis nystartade och medelstora 
företag.

Generellt ses inte finansiering som ett stort 
hinder enligt Tillväxtverket. Det finns dock 
vissa specifika grupper av företag som i 
högre grad ser finansiering som ett hinder 
för tillväxt och utveckling. Bland annat kan vi 
se att företag som har tillväxtambitioner och 
innovativa företag, ser finansiering som ett 

större hinder än andra företag. Av de företag 
som vill växa både när det gäller omsättning 
och antal anställda är det nästan 20 procent 
som ser tillgång till lån och krediter som ett 
stort hinder för tillväxt jämfört med bara 5 
procent för företag i allmänhet.

Tillgång till kapital är en förutsättning för 
att företag ska kunna startas och växa 
och för att innovativa idéer ska kunna 
kommersialiseras. Marginalen erbjuder 
företagare finansiella och administrativa 
tjänster. Vi har själva gjort den tillväxt-
resa som många av våra företagskunder 
är mitt uppe i. Det är med dessa insikter 
som vi skapat vårt företagserbjudande. 
Vi hjälper till med  tillväxtfinansiering som 
fakturafinansiering, företagslån, leasing och 
avbetalningstjänster.

Antalet skuldsatta minskar
Antalet skuldsatta personer med skulder 
hos Kronofogden minskar för fjärde året i 
rad. Samtidigt fortsätter den sammanlagda 
skulden att öka. Minskningen av antalet 
skuldsatta beror främst på att skulderna till 
staten minskar och att det låga ränteläget 
tillsammans med den hittills relativt starka 
konjunkturen bidrar till att människor har 
goda förutsättningar att klara sina ekono-
miska åtaganden. Vid en tydlig konjunktur-
nedgång, finns dock en överhängande risk 
att fler får svårt att betala. 

Marginalen Banks systerbolag har över 40 
års erfarenhet av inkasso i Sverige, vilket 
lärt oss att det är människor som avgör 
hur framgångsrika inkassoåtgärderna blir. 
Självklart har vi väl utvecklade system och 
processer, men besluten och  avvägningarna 
överlåter vi åt våra erfarna och juridiskt 
 kunniga medarbetare.
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Vår målsättning är att vara en bank som 
förändras i takt med kundernas behov och 
även ger möjlighet till en ekonomisk omstart 
när livet inte riktigt blev som man tänkt sig. 

Löser dyra lån och förverkligar drömmar
Privatlånet är ett flexibelt lån som 
merparten av våra kunder använder för 
att lösa andra dyrare lån och krediter. 
Prissättningen är individuell och vi erbjuder 
även försäkringar, som t.ex. låneskydd, som 
en extra säkerhet. 

Moderna bolån 
Bolånet är för privatpersoner som av olika 
anledningar har svårt att få ett traditio
nellt bolån. Ofta handlar det om personer 
med mer flexibla anställningsformer som 
till exempel frilansare, säsongsarbetare, 
 tim anställda och projektanställda. 

Alla är värda en ekonomisk omstart
Med Omstartslånet hjälper vi privat
personer med ekonomiska problem att 
förbättra sin privatekonomi. För dessa 
komplicerade, och i många fall ganska 
 känsliga ärenden, har vi alltid en tät och 
mer personlig kontakt med kunderna.  
Vi engagerar oss i varje  ärende och är  
stolta över vår grundliga kredit  
prövningsprocess. 

Vardagspaketet förenklar din 
privatekonomi
Vardagspaketet är allt kunden behöver för 
att sköta sin vardagsekonomi; ett löne
konto med ränta på 0,6% (vid årsskiftet), 
Swish, betalkort och en användarvänlig  

betalfunktion. Självklart omfattas vårt löne
konto av den statliga insättningsgarantin. 

Sparkonton med ränta
Våra sparkonton omfattas av den stat
liga insättningsgarantin och har några 
av marknadens mest konkurrenskraftiga 
räntenivåer. Kunden väljer mellan fast eller 
rörlig ränta. 

Kort för alla behov
Vi erbjuder betal och kreditkorten Gold, 
Traveller och Classic samt Hammarbykortet 
i samarbete med Hammarby fotboll. Våra 
kort har mertjänster som till exempel 
räntefria delbetalningar vid större inköp 
samt möjlighet att betala fakturor. Korten 
innehåller även flera kostnadsfria försäk
ringar som till exempel utökat avbeställ
ningsskydd för vänner (Traveller) och 
Allriskförsäkring (Gold). Samtliga kort 
går att ansluta till Handla Smart, en tjänst 
som ger återbäring på allt man köper med 
kortet.

Utveckling under 2019 
2019 var ett bra år. Vi ökade såväl vår 
inlåning som vår utlåning och allt fler valde 
att bli kunder hos oss. Digitalisering och 
automatisering av våra tjänster pågick 
under hela året. Detta medförde att vi 
minskade handläggningstiden för lån och 
kortprodukter avsevärt samtidigt som vi 
blev effektivare. Under året anslöt vi oss till 
Swish och införde Contactless på alla kort, 
som även till 85 procent blev biologiskt 
nedbrytbara. 

För Marginalen Bank är det viktigt att kunderna och deras  
behov är i fokus. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss och 
lika enkelt att sköta sin vardagsekonomi oavsett om det handlar 
om att betala räkningar, låna till huset eller spara en slant. 

Banken som förenklar 
vardagsekonomin

Året i korthet 

 • Inlåningen ökade från  
18 019 mkr till 18 454 mkr

 • Kreditförlusterna minskade 
till 0,6% (0,9% 2018)

 • Lansering av Swish

 • Lansering av poäng portalen 
för kreditkortet Traveller

 • Lansering av 
Olycksfallsförsäkring

 • Esigneringen ökade 11% 
från 81% till 92%
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Som ett resultat av det nya betaltjänst-
direktivet PSD2 lanserades en Open 
Banking Portal. Denna gör det möjligt för 
tredjepartsleverantörer, som är godkända 
av FI och där kunden givit sitt samtycke, att 
ta del av kundens transaktionsinformation 
och initiera betalningar från Marginalen 
Bank. Vår bedömning är att portalen 
kommer leda till fler affärsmöjligheter och 
en ökad kundtillströmning. Vi arrangerade 
även ett seminarium i Almedalen om hur 
banker och privatpersoner kommer att 
påverkas av PSD2. 

Användningen av mjukvarurobotar 
ökade kraftigt under året, ett stort antal 

processer automatiserades inom alla våra 
 erbjudanden. I arbetet med automatise-
ring har vi tre viktiga grundprinciper; att 
bibehålla eller stärka regelefterlevnad, att 
reducera risk och att spara tid. 

Vår humanoida Robot M1 deltog i flera 
event som ambassadör för banken och var 
bland annat med på Järvaveckan där vi 
arrangerade ett välbesökt seminarium om 
hur robotarna kommer att förändra den 
svenska arbetsmarknaden. M1 var även en 
av värdarna och ansvarade för  signeringen 
av avtalet mellan Marginalen Bank och 
Europeiska Investeringsfonden  avseende vårt 
Kreatörslån (sid.15). Under året intensifierade 

Produkter för alla
 

Inlåning & utlåning

Kort & betaltjänster

Försäkringar

 
Kunderna administrerar sina bank-
tjänster med en enkel och användar-
vänlig internet bank.

vi våra satsningar på artificiell intelligens 
(AI) och maskininlärning, som i framtiden 
 kommer att få en allt viktigare del i de analy-
ser och kreditbedömningar vi gör. Vi ser hur 
nya prediktionsmodeller skapar nya affärs-
möjligheter och bättre beslutsunderlag. 

Under hösten lanserades ett uppdaterat 
Travellerkort, där vi ger dagens  traditionella 
poängkort ett nytt gränssnitt. Vår nya 
poäng portal ger våra kunder större flexi-
bilitet att själva boka sina upplevelser 
och resor digitalt dygnet runt, årets alla 
dagar. Detta gjorde att Travellerkortet blev 
omnämnt som en utmanare till flygbolagen 
och ett av de bästa resekorten. 
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xxxxxx

 • Kommer år 2020 
 utgöra 40 % av 
 europas konsumenter

 • Har ca 10 timmars 
skärmtid per dag

 • Är födda från  mitten 
av 1990-talet till   
tidigt 2000-tal  
(ca 1995-2010)

 • 51% använder 
annonsblockering

 • 8 sekunders uppmärk-
samhetsspann

 • 75% väljer telefonen 
som primär enhet

 • 85% lär sig om nya 
produkter via sociala 
medier

 • Kundresan med   till - 
hörande kundupple-
velse både digital & 
personlig

 • Open Banking

 • Betalningar

 • Swish Företag

 • 10-årsjubileum för 
Marginalen Bank

 • AI & Maskininlärning

 • Innovation 

Generation Z

Marginalen 
banks fokus 
2020

Emma Glennow, innovations
ansvarig och expert på  
de yngre generationerna

Du har studerat den yngre genera-
tionens bankkunder närmare. Varför  
är det viktigt att diskutera kunder ur 
ett generationsperspektiv? 
Alla generationer är olika och därför  
är det både viktigt och otroligt spän-
nande att se kunden från olika per-
spektiv. Branschen har länge utgått från 
”Millennials” som den unga kundgruppen 
 men nu växer Generation Z upp och de 
har ett helt annat beteende och tänk. 
Alla generationer har olika prioriteringar, 
beteenden och tankesätt och som bank 
måste vi kunna möta alla olika personer 
i dessa generationer på det sätt som de 
själva vill bli mötta. 

Hur är de yngre generationerna  
som bankkunder? 
Oberoende av vilken bransch man 
verkar inom så ger Generation Z stora 
möjlig heter för hållbar och långsiktig 

I FokuS 2019

tillväxt för de företag som förstår dem 
och  deras behov. Z är en generation som 
ställer höga men också helt rimliga krav 
på de företag som de väljer att samverka 
med. De vill interagera med och stödja 
företag som stämmer överens med deras 
personliga värderingar och de förvänt-
ningar som de har på sig själva. 

Vad blir ert fokus för 2020? 
Det som är absolut viktigast för oss är 
att fortsätta utmana och förändra, tänka 
nytt och annorlunda. Vi fokuserar på 
att utforska nya affärsmodeller, hitta 
nya spännande samarbeten, fortsätta 
stärka innovationskraften både internt 
och externt samt att tillsammans 
med  befintliga och potentiella kunder 
ut veckla hur vi kan möta kunden på 
 annorlunda sätt. Vi fokuserar på att 
möta kunden såsom kunden vill bli mött. 

Emma Glennow talade på SIME på temat Data driven customer love, and the art of  
attracting and retaining Gen Z. 
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CASE

Vi frågar vår kund robert nyberg  
vad han tycker om Marginalen bank,  
vad betyder din bank för dig?
Min bank är navet i min ekonomi, hit 
kommer alla pengar och härifrån går alla 
transaktioner. Så med det sagt kan man 
konstatera att min bank är mycket viktig.

Varför har du valt Marginalen bank?
För att Marginalen är annorlunda jämfört 
med andra banker och erbjuder de bästa 
tjänsterna för mig som privatperson.

Vilka tjänster har du?
Ett Lönekonto, tre sparkonton, ett hög-
räntekonto, bankkort och Swish.

Vad är den stora skillnaden mellan att vara 
kund i en mindre bank som Marginalen 
bank jämfört med en storbank?
Jag tror att en mindre bank är mer mån om 
att behålla sina kunder. Marginalen har allt 
som de andra bankerna har, plus lite till.

Vad är fördelen med att ha  
lönekontot hos Marginalen bank?
Det är alltid ränta på kontot, det finns inte 
längre något behov av att ha flera spar-
konton, man får samma villkor ändå. Det  
är schysst. När vi var utomlands i somras 
var det väldigt fördel aktigt med ett bank-
kort för uttag utan avgift, det uppskattas 
mycket. När Swish kom så blev tjänsten 
komplett, idag finns det ingen anledning  
till att ha lönekontot någon annanstans  
än hos Marginalen bank.

beskriv Marginalen bank med tre ord?
Nytänkande, innovativa och lyhörda.

”En mindre bank är  
mer mån om att behålla  
sina kunder”

något annat du vill säga?
Det märks att Marginalen varit väldigt 
 lyhörda när man utvecklat tjänster för 
privatpersoner. Och det är bra. Något jag 
saknar är att kunna ha en stående betalning 
varje månad med samma OCR och samma 
belopp, den funktionen har jag aldrig sett 
hos någon bank. Jag har också fler förslag 
på nya funktioner som jag gärna vill se i 
appen. Dessa kan jag utveckla mer vid ett 
annat tillfälle.

Det märks att Marginalen 
varit väldigt lyhörda när 

man utvecklat tjänster för 
privatpersoner.

Robert Nyberg 
Privatkund hos Marginalen
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Genom fortsatt digitalisering har manuella 
processer kunnat automatiseras och en app 
för realtidsredovisning har lanserats. Tack 
vare dessa initiativ har Marginalen Bank 
sett en betydande kundtillväxt och ökad 
företagsutlåning under året. 

En helhetslösning för det  
moderna företaget
Marginalens flexibla helhetserbjudande är 
speciellt utformat för små och medelstora 
bolag. Vi erbjuder allt från traditionella 
banktjänster som konton och finansie
ringsprodukter, till administrativa tjänster, 
inkasso/förvärv av kreditportföljer samt vår  
ehandelscheckout ”Hygglig”.

Företagskonto med ränta
Vårt företagskonto och våra sparkonton 
har både rörliga och fasta räntenivåer. 
Sparkontona har ingen årsavgift och 
samtliga konton omfattas av den  statliga 
insättningsgarantin. I samarbete med 
Bolagspartner AB kan nystartade aktie
bolag ansöka om ett företagskonto hos 
Marginalen Bank i direkt anslutning till 
beställningen av sitt lagerbolag. Efter 
 sedvanlig prövning ges kunden tillgång till 
sitt bankkonto redan inom 24 timmar.

Finansiering 
Marginalen erbjuder även tillväxtfinansie
ring som till exempel företagslån, faktura
finansiering och leasing. I leasingerbjudan
det ingår både avbetalning och leasing. 
Marginalen Bank är guldpartner till Svensk 
Franchise och har lång erfarenhet av att 
arbeta med franchisegivare såsom Sibylla, 
Subway och Elgiganten. 

Som enda svenska bank har Marginalen 
Bank beviljats fyra program från Europeiska 

Investeringsfonden (EIF) varav två teck
nades under 2019. Programmen innebär 
bland annat att kraven på säkerheter från 
kundföretagen kan sänkas tack vare att EIF 
garanterar en del av lånet. 

 • För nystartade bolag erbjuds 
Uppstartslånet på upp till  250 000 
kronor i samarbete med Nyföretagar  
Centrum. 

 • För det mindre företaget erbjuds Lilla 
företagslånet, även det upp till 250 000 
kronor. Båda lånen har förmånliga villkor, 
såsom 20 % personlig borgen och en 
ränterabatt. 

 • För företag inom kulturella och kreativa 
näringar erbjuds Kreatörslånet upp till  
1 miljon kronor med begränsade krav på 
säkerheter från entreprenören. 

 • För företag med lite högre riskprofil kan i 
vissa fall den så kallade COSMEgarantin 
från EIF kopplas på för lån mellan 
250 000 kronor och 1,5 miljon kronor. 
Dessutom erbjuds större företagslån utan 
EIFgarantier.

Inkasso och portföljförvärv
I företagserbjudandet ingår även tjänster 
som inkasso och förvärv av kreditportföljer 
för att hjälpa våra kunder att säkerställa 
 deras likviditet från verksamheter i såväl 
Sverige som utomlands. Vår verksamhet är 
 certifierad enligt ISO 9001:2015. Vi erbjuder 
även juridisk konsultation. 

Administrativa tjänster och 
tjänstepension
Marginalens konsultverksamhet erbjuder 
företag en stor bredd av tjänster inom 

Marginalen Bank har tillsammans med sina systerbolag Konsult AB Marginalen 
och Inkasso AB Marginalen ett brett utbud av tjänster för den moderna 
småföretagaren. Under året lanserades flera innovativa erbjudanden och nya 
partnerskap samt ett utvidgat samarbete med Europeiska Investeringsfonden 
(EIF). Banken har även utökat förmedlarnätverket kring företagslån. 

Entreprenörens bästa vän

redovisning och löneadministration bl.a. 
i form av en app för realtidsredovisning.  
I samar bete med Pensure AB får våra 
kunder tillgång till upphandlade priser på 
tjänstepension där avsatta pensionsmedel 
förvaltas i hållbara fonder hos försäkrings
bolaget SPP.

Året i korthet 

 • Stark tillväxt i total 
 utlåningsvolym mot 
företag och i antal nya 
företagskontokunder

 • Lansering av tre nya 
låne produkter för små
företagare: Uppstartslånet 
och Företagslånet med 
EIFmikrogaranti samt 
Kreatörslånet för  företagare 
inom KKN

 • Två nya EIFgarantier från 
EIF beviljas: COSME och 
CCS

 • Ökad digitalisering och 
auto matisering t.ex. i form 
av automatisering av 
före tagslåneansökan

 • Konsult AB Marginalen 
lanserade en app för 
realtidsredovisning

 • God tillväxt och lönsam
het för förvärv av förfallna 
kreditportföljer
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Hygglig e-handel
Hygglig är Marginalen Banks e-handels-
checkout utan fasta avgifter och med 
smidiga integrationsmöjligheter mot  
marknadens plattformar.

utveckling under 2019
2019 har varit ett mycket positivt år där vi 
tagit ytterligare steg i utvecklingen av vårt 
företagserbjudande. Förutom stark kund- 
och volymtillväxt har flera nya partnerskap 
etablerats och även ett fördjupat samarbete 
med Europeiska Investeringsfonden (EIF). 

Utlåningen till företag har haft en positiv 
utveckling under året med en volymtillväxt 
på 6%, främst drivet av en stark efterfrågan. 
Inom franchise var årstillväxten hela 73%. 
Portföljförvärven ökade med 13% på års-
basis och kontoprodukterna med 2%. 

I januari 2019 lanserades två mikrolån uti-
från garantin från EIF som Marginalen Bank, 
som första och hittills enda svenska bank, 
beviljades i december 2018. Under året har 
två ytterligare garantiprogram beviljats av 
EIF: COSME och CCS. Det förstnämnda är 
en garanti för att hjälpa företag med något 
högre riskprofil. Sammanlagt 200 mkr ska 
lånas ut under två år. Det sistnämnda är en 
riktad garanti för de kulturella och kreativa 
näringarna (KKN) där Marginalen Bank, 
som första svenska aktör, fått möjligheten 
att bygga upp en portfölj av lån upp till 
200 mkr inom tre år. I KKN ingår branscher 
som exempelvis datorspel, musik, konst, 
litteratur, design, mode och arkitektur. 
Utifrån CCS-garantin lanserades i oktober 
2019 Kreatörslånet, ett lån på upp till 1 mkr 
med begränsade krav på säkerheter från 
entreprenören.

Under året har flera nya partner skap 
etablerats för att stärka finansierings-
möjligheterna för Sveriges småföretagare. 
Under hösten 2019 lanserades ett samar-
bete med Småföretagarnas Riksförbund 
med 30 000 medlemmar. 

Digitaliserings- och automatiserings arbetet 
har intensifierats under 2019. För företags-
lån har en helt digital ansökningsprocess 
lanserats där även skuldebrev signeras 
digitalt med bank-ID. Tack vare mjukvaru-
robotar har flera repetitiva, manuella  
processer kunnat automatiseras helt, exem-
pelvis hantering av leverantörsreskontra. 
För Konsult AB Marginalen utvecklades 
en app som gör det möjligt att i realtid 
sköta bolagets hela redovisning direkt i 
mobilen. Inkasso AB Marginalen lanserade 
en ny webb för sina kunder och erbjuder 
även möjligheten att betala inkassokrav via 
Swish och Kivra.

Företagserbjudande

Lån

Transaktionskonton

Sparkonton

Finansiering

Inkasso

Ekonomiservice

Juridik

Försäkringar
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 • Lansering av en vidare- 
ut vecklad Hygglig- 
betallösningstjänst

 • Inkasso AB Marginalen 
lanserar Grön Inkasso

 • Fokus på nyrekrytering  
av kunder

 • Fortsatt fokus på 
digitalisering 

 • Kundresan och 
kundmötet 

 • Open Banking-tjänster  
ska utvecklas

Fokus 2020 ”Vår styrka är hantverket  
och att inte falla för trender”

I hjärtat av Dalarna, några kilometer norr 
om Rättvik, omgiven av knuttimrade hus 
och vackra landskap ligger Sveriges  äldsta 
och enda kvarvarande keramikfabrik. 
Nittsjö Keramik har bedrivit verksam-
het här sedan mitten av 1800-talet och 
försåg till en början Dalarna med tegel, 
kakelugnar och nyttoföremål som bunkar, 
tallrikar och pottor. Familjen Löfgren, 
som varit krukmakare sedan urminnes 
tider, tog över verksamheten 1917. 

– Vi levererade faktiskt pottor med vat-
tenlås till Långholmens fängelse anstalt. 
Det var en lyxprodukt på den tiden, 
säger Anders Löfgren som är fjärde 
 generationen som driver Nittsjö Keramik. 

I takt med att tillverkningen av bruksföre-
mål i Sverige rationaliserades satsade fa-
miljen Löfgren på att behålla hantverkar-
traditionen och fokusera på design och 
formgivning. Ett bra beslut visade det 
sig. Idag är Nittsjö keramik ett starkt och 
välkänt varumärke inom den keramiska 
konstindustrin med en uppsjö av vackra 
bruks- och prydnadsföremål. 

– Vår styrka är att vi bedriver verksam-
heten på ungefär samma sätt som för 
100 år sedan. Det är hantverket som vi 

konkurrerar med och mycket av tillverkning-
en görs fortfarande för hand, säger Anders.

Företagets storhetstid var efter andra 
världskriget då ett sönderbombat Europa 
skulle byggas upp på nytt. Då hade Nittsjö 
Keramik ett femtiotal anställda, idag är 
man 12 heltidsanställda. 

– Personalkostnaderna står idag för 
80-85% av våra totala kostnader och 
som mest har vi haft sju tjänstemän som 
hanterade ekonomi, administration och 
annat. 2007 lade vi ut allt på Konsult AB 
Marginalen som sköter bokföring, löner 
och inkasso så nu jobbar alla inom produk-
tionen. Vi får hålla på med kärnverksam-
heten, det vi är bäst på, säger Anders.

Försäljningen sker på plats i Nittsjö och via 
återförsäljare runt om i landet, bland annat 
på Skansen och Bruno Malmsten. Varorna 
exporteras även till bland annat Norge, 
Europa, USA och Japan. E-handeln ökar 
och står för drygt 10 procent av försälj-
ningen. Anders Löfgren är positiv inför 
framtiden. 

– Vår styrka är hantverket och att inte falla 
för trender samt att arbeta med duktiga 
formgivare. 

INTERVJU

Anders Löfgren, vd för Nittsjö Keramik och kund hos Konsult AB Marginalen.
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Vad gör novellix och hur länge  
har ni funnits?
– Vi ger ut noveller, styckvis som singlar 
i små böcker – samma storlek som ett 
 vykort. Vi släpper dem fyra i taget, oftast 
på ett tema såsom svenska klassiker, novel-
ler skrivna av nobelpristagare, berättelser 
om kärlek och så vidare. De läggs i fina 
 presentaskar och säljs både i bokhandel 
och designbutiker, presentshopar och 
liknande. Den första kvartetten kom 2011 
och sedan dess har det hunnit bli över 200 
utgivna böcker, säger Lena Hammargren, 
VD och ägare till Novellix.

Varför blev du entreprenör och 
förlags-VD?
– Det var egentligen aldrig ett självända-
mål. Allt började med affärsidén: jag 
bodde i Uppsala på den tiden och saknade 
något att läsa på tåget. Jag var inte riktigt 
sugen på något magasin, men skulle inte 
heller ha tid att läsa en hel roman. Inne 
på Pressbyrån noterade jag ett ställ med 
Pixiböcker vid kassan och insåg att det 
är det som saknas! Kvalitetslitteratur i 
kortformat för vuxna. Det visade sig att fler 
än jag saknat det – det blev faktiskt lite av 
en succé.

Hur kom det sig att du valde kreatörslånet 
och vad har det  
inneburit för ditt företagande?
– Jag tror – eller jag vet – att nästan alla 
förlag har svårt med likviditeten eftersom 
kostnaderna måste tas långt innan själva 
intäkterna från produkten kommer. För 
vår del är vi dessutom väldigt baktunga, 
med närmare 45 % av intäkter under 
sista kvartalet. När jag fick höra talas om 
Kreatörslånet kändes det som att det pas-
sade perfekt för oss. Det innebär att vi kan 
fokusera på rätt saker i vår fortsatta tillväxt. 

Vad är viktigast när man som  
entreprenör behöver finansiering?
– Att någon tror på en och kan förstå  
ens förhållanden. Som sagt, många förlag 
har rätt svårt med likviditeten, med en 
verksamhet som innebär stora investeringar 
i tryck och lager, samtidigt som bokhandeln 
behöver långa betaltider.  

Kreatörslånet –  
skapar nya möjligheter

Det innebär att pengarna kommer långt 
senare och då känns det väldigt fint  
med en aktör som stöttar så man slipper 
ligga vaken om nätterna och oroa sig  
för tryckfakturor.

CASE
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I vår affärsmodell ser vi till att skapa 
långsiktig ekonomisk lönsamhet med nöjda 
kunder och medarbetare. I vårt hållbarhets-
arbete verkar vi för att minimera påver-
kan på miljön och samhället där vi ska ta 
hänsyn till både nuvarande och framtida 
generationers behov. 

Under året har vi sett över och uppdaterat 
vår Hållbarhetspolicy som nu  tydligare 
definierar vårt ansvar utifrån affär, sam-
hälle och miljö. Policyn ska säkerställa 
att hållbarhet ständigt är närvarande 
och beaktad i Marginalens erbjudanden, 
processer och övriga verksamhet. Ansvarig 
funktion för att leda hållbarhetsarbetet 
är Marknadskommunikation med stöd av 
Hållbarhetsteamet där medarbetare från 
olika nyckelfunktioner ingår. Arbetet sker 
enligt ett agilt arbetssätt liksom all övrig 
verksamhet inom Marginalen. 

MÄNSKLIGARE  
BANKVERKSAMHET 
Lite extra krut på förbisedda grupper
Vi hjälper grupper i samhället som den 
etablerade bank- och finansbranschen  
förbisett. Hit hör till exempel de mindre  
företagen och entreprenörerna som har 
svårt att finansiera sin verksamhet men 
även privatpersoner som har en kompli-
cerad kredithistorik och därför inte får 
möjlighet att stärka sin ekonomi. För oss 
är alla kunder lika viktiga men vi lägger lite 
extra resurser på just dessa grupper för att 
förenkla deras ekonomiska vardag, vilket 
kan öka jämlikheten på vår marknad.

Ekonomisk omstart med Omstartslånet 
och Privatlånet
Den kundgrupp som tillhör våra mest 
nöjda är de privatpersoner som av olika 
anledningar har haft ekonomiska problem 
och som därför har vänt sig till Marginalen 

Ansvarsfullt företagande

Bank för att få hjälp. Efter täta samtal med 
våra lånespecialister, som kartlägger den 
finansiella situationen, kan vi ofta erbjuda 
kunden en ekonomisk omstart. Under året 
har vi kunnat hjälpa 89 kunder med en eko-
nomisk omstart tack vare Omstartslånet. 
Även vårt Privatlån används för att samla 
dyrare lån och krediter vilket ger kunden 
en bättre ekonomi. För att kunna hjälpa 
ännu fler till en mer stabil ekonomi har vi 
sett över kreditgivningslogiken för Privatlån 
och i samband med det ställt högre krav på 
lösen av andra lån och krediter.

Räntebärande konton är ett tryggt  
sparande för alla
Vi vill erbjuda våra kunder enkla, trygga 
och hållbara tjänster som ska förenkla 
deras ekonomiska vardag. Som alternativ 
till de allt mer komplicerade sparprodukter 
som växer fram på marknaden erbjuder vi 
istället ett enkelt räntesparande. Räntan på 
våra sparkonton är några av marknadens 
mest konkurrenskraftiga och vi är en av få 
banker som även erbjuder ränta på transak-
tionskonton. Alla våra konton omfattas av 
insättningsgarantin. Det ska vara enkelt och 
tillgängligt för alla att kunna spara.

Mindre risktagande för entreprenörer  
och kreatörer
Under året har vi kunnat se våra nya före-
tagslån med EIF-garanti*, som lanserades 
sent under föregående år, ta fart. Att få 
hjälpa nystartade företag att växa och ut-
veckla sin verksamhet utan att företagarna 
själva måste riskera sin personliga ekonomi 
tycker vi är extra roligt då vi själva har gjort 
tillväxtresan. I höstas kunde vi fira beviljan-
det av ytterligare EIF-garantier för tryggare 
finansiering till landets småföretagare. En 
av garantierna riktar sig till entreprenörer 
inom de kulturella och kreativa näringarna 
och vi kunde lansera Kreatörslånet. 
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Marginalen Bank har under hela sin historia sett det som 
en av sina uppgifter att hjälpa grupper i samhället som 
den etablerade bank- och finansbranschen förbisett. 

Antal omstartslånekunder 2017-2019

* EIF-garanti - en garanti som utfärdas av 
Europeiska Investeringsfonden (EIF). Syftet 
är att förenkla finansieringsmöjligheterna för 
vissa utvalda målgrupper genom att minska 
risken för dessa låntagare.

Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har 
Marginalen Bank Bankaktiebolag 
valt att upprätta sin hållbarhets-
rapport för 2019 som en från 
årsredovisningen avskild rapport. 
Hållbarhetsrapporten återfinns 
på sidorna 16-19 i Marginalen 
Banks årsredovisning 2019 
och har godkänts av styrelsen. 
Hållbarhetsrapporten har över-
lämnats till revisorn samtidigt  
som årsredovisningen.
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STYRNING OCH KONTROLL
Hållbar kreditgivning och arbete  
mot finansiell brottslighet
För kunna bedriva en hållbar bankverksam-
het jobbar vi efter ett flertal policyer som  
t ex Kreditpolicyn och Etikpolicyn. De säker-
ställer att vi följer god kreditgivningssed och 
att vi inte samarbetar med kunder eller andra 
som bedriver olaglig, oetisk eller omoralisk 
verksamhet. Vi eftersträvar alltid en rättvis 
och jämställd behandling av såväl kunder 
som medarbetare. Detta avspeglar sig både i 
vår affärsplan och i våra dagliga rutiner.

Hållbarhetsrisker betraktas vid bankens 
kreditbeslut som en integrerad del av 
bankens riskanalys. Bland annat bedöms 
kundernas återbetalningsförmåga och 
säkerheters värde, men också risker 
som är kopplade till mänskliga rättig-
heter och korruption. Funktionen för 
Regelefterlevnad kontrollerar att upp-
satta processer och rutiner 
efterlevs. De rapporterar 
eventuella brister till 
kreditchefen och 
vidare till vd och 
styrelsen. Under 
året har det 

inte rapporterats in några fall av brott mot 
mänskliga rättigheter eller korruption.

I vår riskhantering arbetar vi också aktivt 
med att förebygga och förhindra att ban-
ken utnyttjas för bedrägeri, penningtvätt 
och finansiering av terrorism. För att alla 
medarbetare ska vara uppdaterade på det 
området, genomför våra medarbetare en 
årlig utbildning om AML*. 

 • Nyckeltal: 96,7% av medarbetarna har 
genomgått årets utbildning i AML

Hållbara placeringar
Bankens överskottslikviditet placeras i allt 
väsentligt i svenska stats- och kommun-
obligationer. Möjligheten finns att  placera 
en mindre andel i svenska bostads-
obligationer. Vid utgången av året hade 
Marginalen Bank inga placeringar i svenska 
bostadsobligationer.  

Marginalen Bank bedriver ingen 
fondverksamhet och där-

med gör inga placeringar i 
andra länder, företag eller 
tillgångsslag.

Integritet och säkerhet (GdPR)
Vår policy för säkerhet och informations-
säkerhet syftar till att säkerställa att kund-
information förblir oåtkomlig för obehöriga. 
Våra IT-säkerhetsrutiner säkerställer också 
att Marginalen skyddar information i enlig-
het med etablerade säkerhetsstandarder 
och rutiner. Den ökade digitaliseringen med 
exempelvis e-signering och identifiering 
med BankID gör att vi bättre kan  skydda 
våra kunders uppgifter och sam tidigt får en 
smidigare kundresa. 

Kvalitetsarbetet och certifiering  
enligt ISO 9001:2015
Vi söker ständigt nya arbetssätt och lös-
ningar som ska effektivisera och förbättra 
kundens vardag och även utveckla oss, 
våra erbjudanden och vår kompetens. Så 
definierar vi vårt kvalitetsarbete.

Vi arbetar ständigt för att uppnå våra över-
gripande kvalitetsmål, det vill säga att våra 
kunderbjudanden lever upp till vår vision, 
affärsidé och våra värderingar samt att vi 
håller vårt kundlöfte om att leverera rätt 
innehåll, i rätt tid och till rätt pris. Kvalitet är 
ett delat ansvar för alla anställda. Vi följer 

* AML- Engelskt begrepp för penning-
tvätt, Anti Money Laundry 
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överenskomna processer och rutiner som 
omfattar de legala krav som ställs på verk-
samheten, uppdaterar oss om förändringar 
i omvärlden samt strävar efter ständig 
förbättring. 

Marginalen Bank är unik som svensk bank 
genom att vara certifierad för kvalitet enligt 
ISO 9001:2015. Det innebär bland annat 
att vi årligen reviderar hela eller delar av 
bankens ledningssystem för att säkerställa 
att vi efterlever de policyer, processer och 
rutiner vi har satt upp och åtagit oss att 
ständigt förbättra och jobba efter. 

SOCIALT ANSVARSTAGANdE
Hälsosam, inkluderande och jämställd 
arbetsplats
För att kunna leverera mervärde för våra 
kunder vill vi ha motiverade och kompe-
tenta medarbetare som brinner för det de 
gör. Vi vill också skapa förutsättningar för 
en hälsosam, inkluderande och jämställd 
arbetsplats och på så vis minimera risken 
för att förlora kompetens på grund av att 
medarbetare avslutar sin anställning i förtid 
eller blir sjukskrivna. 

Hälsa och balans med hälsoklubben
Marginalen Banks hälsoklubb Moroten har 
till syfte att inspirera medarbetarna till att 
leva hälsosamt och balanserat genom att an-
ordna och bjuda in till en rad aktiviteter som 
gynnar välbefinnandet. Det kan handla om 
föreläsningar om bra kosthållning och stress-
hantering, gemensamma lunchträningar 
och möjligheten att prova på olika typer av 
träningsformer, motionslopp och liknande. 
Hälsoklubben drivs av medarbetarna.

Jämställdhet och likabehandling
Marginalen Banks Jämställdhetspolicy fast-
ställer att kvinnor och män ska ha samma 
förutsättningar för de olika arbetsuppgif-
terna som finns på företaget. Som en följd 
av detta ska alla behandlas lika både vid 
intern- och externrekryteringar liksom vid 
personalutveckling och lönesättning. All 
bedömning i sammanhanget ska enbart 
ske utifrån saklig och könsneutral grund 
som har med kompetens och lämplighet 
att göra. Marginalen Bank har en jämn 
fördelning av kvinnor och män i styrelse 
och ledning. I chefspositioner och bland 
medarbetarna överlag är det något över-
vägande kvinnor. 

Marginalen Bank är sedan januari 2017 
kollektivanslutna och har avtal med 
Finansförbundet.

Medarbetar- och affärskod med 
visselblåsarfunktion
Alla anställda ska behandlas med respekt 
och likvärdighet. Frågor rörande integri-
tet, kön eller andra olikheter regleras i 
vår Policy mot kränkande särbehandling, 
Etikpolicy och i vår Medarbetar- och 
Affärskod. Dessa beskrivs öppet och 
lättillgängligt på vårt intranät som finns 
åtkomligt för alla anställda. Marginalen 
Bank möjliggör ett anonymt anmälnings-
förfarande av missförhållanden genom 
en visselblåsarfunktion som beskrivs i 
Etikpolicyn. Ansvaret för att utreda anmäl-
da missförhållanden ligger hos funktionen 
för Regelefterlevnad. Under 2019 har inga 
incidenter rapporterats.

Regelbundna medarbetarundersökningar
Genom medarbetarundersökningar (MAUS), 
som genomförs tre gånger per år, mäter vi 
hur våra medarbetare upplever sitt arbete, 
sin arbetsmiljö och organisation. Med resul-
tatet från MAUS som grund, skapar varje 
funktion och även ledningen en handlings-
plan i syfte att förbättra de utvecklingsom-
råden som identifierats. I undersökningen 
ingår även ett så kallat employer net 
promotion score (eNPS) som visar medar-
betarnas benägenhet att rekommendera oss 
som arbetsgivare. Ett omfattande initiativ 
har påbörjats för att skapa ”en arbetsplats i 
världsklass”. 

Socialt ansvarstagande lokalt och globalt
Vi vill verka både lokalt och globalt med 
vårt sociala ansvar och bidra med tid, 
kunskap och finansiering inom utvalda 
områden där vi kan göra skillnad. 

Volontärarbetande medarbetare
Alla anställda har sedan 2010 möjlig-
het att  ta ut en volontärdag per år och 
själva  bestämma när och vilken typ av 
volontärarbete man ska använda den till. 
Volontärdagen har levt en undanskymd till-
varo under några år men under 2019 lyfte vi 
volontärdagen igen för att engagera fler. Vi 
fortsätter det arbetet framöver bland annat 
genom samarbeten med organisationer där 
vi naturligt och tillsammans kan bidra med 
vår expertis och vårt engagemang.

En satsning för ett mer jämställt idrottsliv
Marginalen Bank har sen flera år ett 
affärsmässigt samarbete med Hammarby 
Fotbolls herrlag där vi har ett co-brandat 
betal- och kreditkort. För ett par år sedan 
gick vi in som sponsorer till Hammarbys 
damlag i syfte att förbättra jämställd-
heten mellan herr- och damfotbollen. 
Som ett  bidrag till att bredda intresset för 
damfotboll har vi spridit information om 
Hammarby damlags matcher i våra kanaler 
samt delat ut gratis matchbiljetter till våra 
kunder. En annan del av sponsorskapet 
har inneburit att spelare fått möjlighet till 
flexibelt deltidsarbete i vår kundtjänst vilket 
ger spelarna bättre förutsättningar att göra 
en elitsatsning.

Barnhackaton för att väcka intresset för 
robotisering och AI bland yngre
Marginalen Bank har de senaste åren gjort 
digitala satsningar på teknik som ligger i 
framkant av utvecklingen och har byggt 
upp gedigen teknisk kompetens. För att 
inspirera kommande generationer att ut-
forska ny teknik, samt väcka deras nyfiken-
het kring programmering, ordnade vi ett 
uppskattat ”minihack” för 26 barn mellan  
6 och 12 år under påsklovet. Vi planerar fler 
minihack under nästkommande år.

Ett långvarigt samarbete mot 
barnsexhandel
På det globala planet har Marginalen Bank 
ett långvarigt samarbete med ECPAT som 
arbetar för att förhindra sexuella över-
grepp mot barn. Arbetet sker framförallt 
genom att påverka och öka kunskapen om 
barnsexhandel hos de som har makt att 
förändra. Men även genom samarbeten 
och koalitioner med näringslivet för att 
skapa medvetenhet och försvåra handeln. 
Som vänföretag till ECPAT stöttar vi deras 
arbete och tar aktiv ställning mot all form 
av barnsexhandel.
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MILJöARBETET
Allmänt om klimatpåverkan
Som tjänsteföretag har vi ett relativt lågt kli-
matavtryck från verksamheten. Vi strävar all-
tid efter att ha en så låg miljöpåverkan som 
möjligt, särskilt inom våra största påverkans-
områden som är våra erbjudanden, resor i 
tjänsten, leverantörer och vår arbetsplats. 
Hur vi ska arbeta för att minska vår miljöpå-
verkan regleras i vår hållbarhetspolicy.

Verksamheten
Inom bank- och finansbranschen har det 
dykt upp ett flertal klimatsmarta erbju-
danden och vi ser att marknaden alltmer 
efterfrågar miljövänliga tjänster. Banken har 
ständigt ett miljötänk i innovationsarbetet 
samt när vi utvecklar nya erbjudanden och 
vi följer marknaden noga. 

Under 2019 gjorde vi om våra betal- och 
kreditkort så att de nu är gjorda av majs-
stärkelse och är till 84% nedbrytningsbara. 
Våra satsningar på digitalisering har många 
goda hållbara effekter. Förutom att det blir 
förkortade ledtider för kunden och högre 
säkerhet minskar vi också miljöpåverkan 
med lägre pappersförbrukning. 

Resor i tjänsten
Vi ser en negativ trend gällande CO2-
utsläppen för våra tjänsteresor. För att 
vända den har vi stärkt kraven på fossilfria 
tjänsteresor i den nya hållbarhetspolicyn 
som antogs i slutet av 2019. Nya riktlinjer 
för vårt resande kommer att implementeras 
under första halvåret av 2020.

Leverantörer
Som bank krävs det att vi har god insyn i 
och kontroll av våra utvalda leverantörer 
för att minimera våra risker. Vår verksamhet 
har en indirekt miljöpåverkan genom våra 
leverantörer. För att minimera utsläpp och 
risker kommer vi under 2020 att förstärka 
kravet på hållbarhet hos våra leverantörer 
baserat på den nya hållbarhetspolicyn och 
en ny uppförandekod för leverantörer som 
tas fram under 2020.

Miljöarbetet på kontoret
Vi har ett tätt samarbete med vår hyresvärd 
Fastighets AB Grönlandet för att skapa en 
klimatsmart arbetsplats. Miljöarbetet i huset 
är omfattande och drivs av hyresvärden 
för att minimera den miljöpåverkan som 
vårt arbete i fastigheten medför såsom 
 energiförbrukning, val av material och 
kontors inventarier och avfallshantering. 

Vi vill verka både lokalt  
och globalt med vårt 

sociala ansvar och bidra 
med tid, kunskap och 

finansiering inom utvalda 
områden där vi kan göra 

skillnad.

Ett av de större energiförbrukande 
 om rådena är vår serverpark som rullar 
 dygnet runt, alla dagar om året. Våra data-
centers drivs till 100% av el från förnyelse-
bara energikällor. Även fastigheten och våra 
lokala kontor i Borås och Sundsvall drivs av 
förny elsebar energi.

Bidra till bättre miljö där vi verkar
Marginalen Bank är medlemmar i 
Stockholms Klimatpakt, ett  samarbete 
mellan Stockholms stad och företag 
verksamma i Stockholmsregionen. Syftet 
är att staden och näringslivet kraftsamlar 
för att minska klimatpåverkan samt annan 
miljöpåverkan från oss som lever och verkar 
i staden. Vi deltar för att utbyta idéer och 
erfarenheter och för att tillsammans minska 
klimatpåverkan.

för att alla har rätt till rent vatten
Under året har vi initierat ett vattenprojekt 
i en skola på Filippinerna. Homapom High 
School i Legazpi saknar rent vatten i skolan 
och därför tar vi första steget till att borra 
efter och säkra upp rent vatten med en 
brunn på skolans område. 
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Under 2019 fortsatte arbetet med att imple-
mentera ett agilt arbetssätt i organisationen. 
För att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för vårt arbetssätt har vi en agil 
organisationsstruktur. Det innebär att vi har 
få chefsnivåer och ett decentraliserat ledar-
skap där stor vikt fästs vid medarbetarnas 
egna ansvar och självledarskap. Besluten 
fattas långt ut i företaget, så nära kunder-
na som möjligt. Vi ser hur vårt arbetssätt 
skapar en engagerande miljö där alla tar 
ansvar och har kundens bästa för ögonen 
i det dagliga arbetet. I praktiken innebär 
arbetssättet att våra team arbetar mer tvär-
funktionellt för att säkerställa att alla kom-
petenser och perspektiv som påverkar våra 
leveranser tillvaratas. Det innebär också att 
vi arbetar i kortare tidscykler, som gör att vi 
får snabbare resultat. Samtliga medarbetare 
utbildas löpande i det agila arbetssättet.

Utöver kompetensutveckling inom våra 
agila metoder genomförs även utbildningar 
inom banksekretess, GDPR, åtgärder mot 
penningtvätt och risk. Varje nyanställd 
genomgår ett introduktionsprogram som 
innefattar bankens alla områden. 

Under året arbetade vi intensivt för att bli en ännu mer attraktiv 
arbetsplats för alla medarbetare. Det agila arbetssättet utvecklades 
och ett brett spektrum av aktiviteter genomfördes för att säkerställa 
kompetensförsörjning. 

En snabbrörlig, innovativ  
och framåtblickande bank

Vår digitala resa fortsatte under året och 
med hjälp av bland annat robotteknik auto-
matiserades ett stort antal processer, vilket 
frigjorde värdefull tid för våra medarbetare 
och effektiviserade det interna arbetet. 

kompetensförsörjning 
Under året intensifierade vi arbetet med vår 
kompetensförsörjning. Vi genomförde flera 
satsningar som säkerställer en nära dialog 
med talanger som kan bli morgondagens 
medarbetare. En central del i detta är att vi 
samarbetar med och har kunskapsutbyten 
med universitet och högskolor. 

Under hösten 2019 lanserades Marginalen 
Traineeprogram som mottogs mycket 
väl och ett stort antal talanger sökte. 
Traineeprogrammet pågår under ett år och 
syftar till att deltagarna snabbt ska komma 
in i verksamheten, få god erfarenhet av att 
arbeta inom finansbranschen och att senare 
erbjudas en framtid inom Marginalen Bank. 
Under året varvas utbildning med strate-
giska projekt, mentorskap och sedvanliga 
arbetsuppgifter.

Vi hade även premiär för vårt ”Summer 
Internship” som syftar till att bygga rela-
tioner med studenter. Dessa studenter ges 
en kortare introduktion till Marginalen Bank 
och arbetar därefter med olika projekt. De 
erbjuds även en mentor från Marginalen 
Bank. Vi var väldigt nöjda med lanseringen 
av vårt ”Summer Internship” och studenter-
nas resultat och engagemang under dessa 
10 veckor överträffade våra förväntningar.

Vårt studentnätverk erbjuder studenter stor 
variation, inklusive spännande events, hacka- 
tons, förtur till extrajobb och nätverksbyg-
gande inom finansbranschen. Genom detta 
nätverk får vi värdefull information om 
vad framtidens kunder och arbetstagare 
förväntar sig av en bank. Likt tidigare år 
delade vi dessutom ut stipendiet ”Marginalen 
Bank Master Award in Banking and Finance” 
till den främste avgångsstudenten vid 
Stockholm universitets Masterprogram i 
företagsekonomi. Vi medverkar även vid 
arbetsmarknadsmässor runt om i Sverige för 
att berätta om Marginalen Bank som  
arbetsgivare, arbetsmöjligheter, trainee-
program och internships. 

Genom vårt accelerationsarbete deltar vi i 
KTH Innovationsnätverk ”Early Bird” som 
syftar till att skapa förutsättningar för hög-
teknologiska innovationer att realiseras. 

Fokus är att Marginalen 
Bank ska bli en arbets- 
plats i världsklass.
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Framtid
Under hösten 2019 initierades en satsning 
med målsättning att göra Marginalen Bank 
till en arbetsplats i världsklass. Hela före-
taget involveras genom undersökningar, 
inter vjuer, seminarier och fokusgrupper. Vi 
kommer även att ta in den senaste forsk-
ningen inom området för att säkerställa 

att vi baserar våra beslut och aktiviteter 
på professionella underlag. Fokus är 
att fortsätta utveckla Marginalen Bank 
och säkerställa att vi är en arbetsplats 
i världsklass, där medarbetare vill 
vara, och där vi tillsammans skapar 

och utvecklar den arbetsplats vi vill ha. 
Målen är högt satta och kommer vara ett 

av våra största fokusområden kommande 
år. Vi är övertygade om att en arbetsplats i 
världsklass, där medarbetare är engagerade 
och motiverade, även kommer att leda till 
ännu nöjdare kunder. 
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IntErVJu

Förutsättningarna var inte de bästa. Maria 
Pettersson var nyinflyttad i Stockholm, hade  
ett nytt jobb som rekryterare, men saknade den 
viktigaste tillgången i hennes bransch; nätverk  
och kontakter. Hennes strategi för att lyckas var 
dock glasklar. 

– Jag förstod att om jag ville lyckas i branschen så 
var jag tvungen att bygga upp mitt nätverk. Och det 
snabbt. Jag bestämde mig för att satsa på LinkedIn 
som på den tiden inte hade samma status eller räck-
vidd som idag, säger Maria. 

Strategin visade sig mycket framgångsrik och hon 
byggde upp sitt nätverk betydligt snabbare än 
många andra. Idag har Maria ett av Sveriges största 
nätverk på LinkedIn med cirka 25 000 kontakter och 
är numera ansvarig för kompetensförsörjningen på 
Marginalen Bank.

Hur arbetar Marginalen bank med  
employer branding?
– Vi arbetar inifrån och ut och genomför projekt som 
vi sedan berättar om och marknadsför i våra sociala 
kanaler och i andra sammanhang. Vi satsar mycket 
för att hitta framtidens medarbetare och kunder och 
har till exempel trainee-program, internships och 
olika typer av samarbeten med universitet och hög-
skolor. Dessutom lyfter vi personer inom företaget 
som utmärker sig på olika sätt.

Hur viktigt är det att som ung och arbetssökande 
ha en genomtänkt digital närvaro och ett nätverk?
–Det är oerhört viktigt, syns du inte så finns du inte. 
Idag sker de flesta rekryteringar via olika typer av 
nätverk. Vi ser också att betydelsen av CV och per-
sonliga brev minskar till förmån för vad andra säger 
om dig på till exempel LinkedIn. 

Hur gjorde du när du skaffade ditt eget nätverk?
– LinkedIn är effektivt då det går mycket snabbt 
att bygga upp ett nätverk, man får chansa lite och 
kontakta personer som känns relevanta. De som är 
relevanta för dig är troligen även du relevant för.  
I början av min karriär åt jag desutom lunch med 
personer som jag inte kände i princip varje dag för 

att hela tiden utveckla mitt nätverk. Sen är det 
viktigt att vårda sitt nätverk, jag kunde skicka 
bio biljetter eller annat för att visa min upp-
skattning till de som hjälpt mig. 

Vad är viktigt för dig när du rekryterar? 
– Det viktigaste är att hitta de som har en 
personlighet och ett driv som stämmer över-
ens med vår kultur och våra värderingar. Det 
är viktigare än att ha exakt rätt kompetens, 
det kan man skaffa sig med tiden.

Vilka tips vill du ge till de som tänker använda 
LinkedIn för att utöka sitt nätverk?
1. Se över din profil: välj en professionell bild, skriv 

en smart sammanfattning och använd en rubrik 
som visar vad du vill och kan erbjuda.

2. Var alltid ödmjuk i din kommunikation.

3. Tänk på hur du vill bli uppfattad och ha alltid 
både din personliga och professionella hatt på.

4. Dela bara sådant som du själv kan stå bakom.

5. Dela sådant som andra kan ha nytta och glädje 
av och som du själv brinner för.

6. Vill du ha hjälp med att sprida dina inlägg?  
Be dina kontakter om att lajka eller dela vidare! 
Det är inte fel att fråga.

7. Börja rekommendera andra så kommer du själv 
få rekommendationer. Går det trögt? Be om en 
rekommendation, det är okej!

8. Skryt smart – det är alltid mest effektivt att låta 
medarbetare själva berätta om sina upplevelser 
till exempel.

9. Om du har någonting väldigt intressant och 
tidlöst som du vill dela, använd artikelfunktionen 
i stället för inlägg eftersom de är lättare att hitta, 
inlägg försvinner ner i feeden med tiden.

10. Våga vara personlig OCH professionell.  
Vill du använda en emoji eller två – gör det!

En nätverksbyggares  
bästa tips

Maria Pettersson 
Ansvarig Talangförsörjning 
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IntErVJu

Vad är fördelen med att börja arbetslivet med ett 
traineeprogram?
– Det är ett bra sätt för att kick-starta sin karriär. 
Jag får lära mig mycket om bankverksamhet på 
relativt kort tid och får samtidigt god överblick och 
förståelse om företagets olika delar, hur de hänger 
ihop och hur de påverkar varandra. Hade jag börjat 
som anställd på en avdelning hade det tagit mycket 
längre tid. 

Varför valde du att söka just Marginalen banks 
traineeprogram?
– Jag tyckte det lät spännande att börja karriären på 
en ägarledd och innovativ bank med entreprenörs-
känsla och som beskriver sig som agil och modern. 
Kontrasten till storbankerna var ganska stor. 

Har dina förväntningar på traineeprogrammet 
infriats?
– Ja, det måste jag absolut säga att de har. Jag har 
förmånen att arbeta nära företagsledningen och 
deltar på möten där viktiga strategifrågor diskuteras 
och beslutas. Detta har givit mig insikt i hur det är 
att leda en bank, hur olika beslut fattas och sedan 

implementeras i verksamheten. Jag tror inte 
jag hade kunnat få dessa erfarenheter någon 
annanstans.

Hur ser en arbetsdag ut?
– Jag är stöd till företagsledningen vilket 
innefattar allt från att boka och koordinera 
möten till att förbereda styrelsematerial 
och ta del av diverse strategiska frågor och 
uppdrag. Jag har även en del gemensamma 
projekt med mina traineekollegor. Vi ansvarar till 
exempel för rekrytering till och utveckling av nästa 
års traineeprogram. Mitt arbete är med andra ord 
både högt och lågt. Det innebär att dagarna aldrig 
ser lika ut, vilket är något jag uppskattar.

Vad har du för framtidsplaner?
– Jag tycker att finansbranschen är superspännande. 
Den befinner sig i en stor omvälvningsprocess där 
nya aktörer gör entré och den digitala utvecklingen 
går fort. För mig är det intressant att få se utveck-
lingen med egna ögon och lära sig från en entrepre-
nörsdriven organisation, som Marginalen Bank, där 
takten är snabb och ambitionerna är höga. 

Hej Jannika –  
trainee på Marginalen Bank! 

Jannika Andersson 
Trainee

Deltagare i Marginalens Trainee program 2019, Jannika Andersson, Sanna Penton, Jeganeh Noori och Joar Petersson. 
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Inledning
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) 
(”Marginalen Bank”) bedriver bankrörelse 
och står under tillsyn av Finansinspektionen. 
Marginalen Bank har emitterat överlåtbara 
obligationer som är upptagna till handel på 
Nasdaq Stockholm.

Marginalen Bank har upprättat denna 
bolagsstyrningsrapport i enlighet med lag 
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinsti-
tut och värdepappersbolag.

regelverk
Marginalen Bank följer ett antal lagar och 
regler för god bolagsstyrning och kontroll 
av verksamheten, såsom aktiebolags-
lagen (2005:551), årsredovisningslagen 
(1995:1554), lag (1995:1559) om årsredovis-
ning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 
Nasdaq Stockholms regelverk för emitten-
ter, lag (2004:297) om bank och finan-
sieringsrörelse och International Financial 
Reporting Standards,  Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd. Därutöver 
följer Marginalen Bank ett stort antal 
regelverk som beslutats på EU nivå både 
avseende Europeiska rådet och Europeiska 
Bankmyndigheten (EBA). 

Marginalen Bank har även ett internt regel-
verk med interna policyer och instruktioner 
vilka utgör en del av Marginalen Banks 
regelverk och ingår i ledningssystemet. 
Ledningssystemet bygger på de regulato-
riska regelverken avseende intern styrning 
och kontroll samt på ISO 9001-kraven 
om kvalitet och kundnytta. ISO-revision 
genomfördes under hösten 2019 där certi-
fieringsorganet DNV-GL granskade och kon-
staterade att Marginalen Bank lever upp till 
kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Det be-
tyder att Marginalen Banks arbetsprocesser 

och rutiner har granskats och godkänts av en 
extern revisor och att banktjänster, finansiella 
tjänster, inkasso- och konsulttjänster upp-
fyller kraven enligt ISO 9001. 

organisation
I enlighet med de grundläggande reglerna 
om ett aktiebolags styrning och organisation 
styrs Marginalen Bank genom bolagsstäm-
man, den av aktieägarna på stämman utsedda 
styrelsen, av styrelsen utsedd verkställande 
direktör och styrelsens kontroll av Marginalen 
Banks ledning. Bolagsstämman är det högsta 
beslutande organet. Styrelsen svarar för 
Marginalen Banks organisation och förvalt-
ningen av Marginalen Banks angelägenheter. 
Styrelsen har vidare det yttersta ansvaret för 
att Marginalen Bank har en tillfredställande 
kontroll över de risker som är förknippade 
med verksamheten. Styrelseledamöterna 
ska ha god kännedom och förståelse för 
Marginalen Banks organisationsstruktur, 
verksamhetsprocesser samt de risker verk-
samheten är exponerad för. VD beslutar om 
den löpande förvaltningen och organisations-
struktur. Den av bolagsstämman utsedda revi-
sorn avger revisionsberättelse över sin revision 
av Marginalen Banks årsredovisning och 
koncernredovisning, över dispositionen av 
resultatet samt över styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning av Marginalen 
Bank och dess verksamhet. Styrelsen och 
VD har för styrningen av Marginalen Banks 
löpande verksamhet i sin tur inrättat ett antal 
kommittéer och beslutsforum.

Intern styrning och kontroll
Marginalen Banks verksamhet genomsy-
ras av effektiv styrning och riskhantering. 
Detta återspeglas i Marginalen Banks 
organisation och hur arbetet bedrivs inom 
Marginalen Bank. Modellen för styrning 
och kontroll  syftar till att skapa en struktur 

En god bolagsstyrning är centralt för en långsiktigt hållbar och stabil 
tillväxt. Marginalen Banks verksamhet genomsyras av kundfokus, 
affärsmässighet och en effektiv styrning och riskhantering. Detta 
återspeglas i hur vi är organiserade och hur vi arbetar.

Bolagsstyrningsrapport 

som säkerställer förmågan att tillvarata de 
affärsmöjligheter som marknaden erbjuder, 
samtidigt som verksamheten efterlever de 
interna och externa regelverk som reglerar 
verksamheten. Målet är att skapa en lång-
siktigt hållbar och effektiv verksamhet.

Gruppolicyer beslutas av moderbolagets 
styrelse och antas av styrelsen i Marginalen 
Bank. Styrelsen i Marginalen Bank ger 
även ut policyer baserade på Marginalen 
Banks vision och affärsidé, affärsmodell, 
riskaptit och riskstrategi samt gällande 
externt regel verk. Policyerna sätter de 
interna ramarna inom vilka den verkställ-
ande ledningen har att styra den operativa 
verksamheten. Den verkställande ledningen 
ger ut instruktioner för att klargöra vilka 
aktiviteter som behöver utföras, av vem, 
på vilket sätt och när. Härutöver ansvarar 
respektive chef för att det finns beskriv-
ningar över Marginalen Banks väsentliga 
processer, övriga processer och rutinbe-
skrivningar för att stödja verksamheten 
och säkerställa att den opererar i enlighet 
med styrande dokument. Tillsammans med 
Marginalen Banks affärsplan utgör det 
interna regelverket en grund för Marginalen 
Banks fortsatta utveckling.

Den interna styrningen och kontrollen i 
Marginalen Bank utgår från principen om de 
tre försvarslinjerna.

Aktieinnehav, röster och  
styrelsetillsättning
Marginalen Bank är ett helägt dotterbolag 
till Marginalen AB (publ) som i sin tur är ett 
helägt dotterbolag till ESCO Marginalen AB. 
Detta återspeglas i hur vi är organiserade 
och hur vi arbetar. 
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Aktieägare/Årsstämma

Styrelsen 
Revisions-, Risk- och  

Compliancekommittén (RRC)

Verkställande direktör 
Verkställande ledning

Extern revisor

Compliance

riskkontroll

Internrevision

Aktiekapitalet består av ett aktieslag där 
samtliga aktier medför samma rätt och 
aktieägare får rösta för samtliga aktier som 
denne äger eller företräder.

I bolagsordningen finns inga bestämmelser 
som reglerar tillsättandet eller  entledigandet 

av styrelseledamöter, med undantag för 
en bestämmelse om lägsta och högsta 
antalet styrelseledamöter. Kallelse till extra 
bolagsstämma där en fråga om ändring av 
bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämman. Nuvarande bolagsordning för 

Marginalen Bank antogs vid bolagsstämma 
den 5 september 2014. 

Bolagsstämman har under 2019 inte 
bemyndigat styrelsen att besluta att 
Marginalen Bank ska ge ut nya aktier eller 
förvärva egna aktier. 

Den första 
försvarslinjen -

Den andra 
försvarslinjen -

Den tredje 
försvarslinjen -

utgörs av Marginalen Banks ope-
rativa enheter, kompetenscenter 
och möjliggörandefunktioner, och 
ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med det interna 
regelverket. Riskhantering och 
kontroll i första linjen utgår från 
de väsentligaste affärsprocesserna 
och för var och en av dessa finns 
en utsedd ägare. Processägarna 
ansvarar för processens effektivitet 
och ändamålsenlighet.

består av Internrevisionen som 
är direkt underställd styrelsen. 
Internrevisionen har till uppgift 
att utvärdera ändamålsenligheten 
och effektiviteten i den interna 
styrnings- och kontrollstrukturen 
och riskhanteringen som finns i 
Marginalen Bank och granskar de 
två första försvarslinjerna.

utgörs av kontrollfunktionerna för 
Riskkontroll och Regelefterlevnad, 
vilka är oberoende från första linjen 
och från varandra. Andra linjen 
utgör stöd och support till samt 
kontrollerar den första linjen. Andra 
linjen får ej utföra aktiviteter åt för-
sta linjen eller aktivt delta i beslut 
som rör denna.
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ISo-certifierade
Marginalen Bank har, som enda svenska 
bank ett ledningssystem som är certifierat 
i enlighet med reglerna och kraven för  
ISO 9001:2015. Marginalen Banks lednings-
system granskas årligen av Det Norske 
Veritas (DNV). Bankens ledningssystem 
hanterar de övergripande interna proces-
serna i banken. Ledningssystemet är en 
plattform för ett säkert och strukturerat 
arbetssätt för kvalitet.

Finansinspektionens tillstånd att bedriva 
bankverksamhet 
Marginalen Bank har tillstånd från 
Finansinspektionen att bedriva 
bankrörelse och står därmed under 
Finansinspektionens tillsyn och löpande 
kontroll. Finansinspektionens uppgift är 
att övervaka finansmarknaden och verka 
för ett stabilt finansiellt system och ett 
gott konsumentskydd.

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 trädde den europeiska 
dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
i kraft som bland annat innebär utökade 
krav vid behandling av personuppgifter. I 
förordningen finns regler om hur person-
uppgifter får behandlas. Syftet med för-
ordningen är att skydda medborgarna mot 
att deras personliga integritet kränks, att 
de ska få bättre kontroll över sina person-
uppgifter och att lagstiftningen inom den 
Europeiska Unionen harmoniseras.

Marginalen Bank har alltid integritet och 
sekretess i fokus. En viktig del i Marginalen 
Banks arbete med integritetsskydd är att 
kunna tillvarata de registrerades rättig-
heter såsom att kunna få reda på om 
och hur hans eller hennes personuppgif-
ter behandlas. Generell information om 
hur personuppgifter behandlas finns på 
Marginalen Banks hemsida. Därutöver 
kan den registrerade alltid kontakta 

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

Vårt säkerhetsarbete

dataskyddsombudet för specifika frågor 
kring Marginalen Banks behandling av 
personuppgifter eller för att tillvarata sina 
rättigheter i enlighet med förordningen.

omfattas av insättningsgarantin 
Insättningsgarantin, som finansieras av 
de anslutna instituten, innebär att staten 
 garanterar de pengar som våra kunder 
har satt in på konton hos Marginalen 
Bank. Detta betyder att du som kund får 
ersättning av staten om Finansinspektionen 
beslutar att insättningsgarantin ska träda in. 
Marginalen Bank är ansluten till insättnings-
garantin och har Finansinspektionens till-
stånd att ta emot kunders pengar på konto.

Insättningsgarantin ersätter kapital och 
upplupen ränta upp till ett belopp om 
950 000 kronor per person. Syftet med 
insättningsgarantin är att stärka skyddet 
för allmänhetens insättningar och bidra 
till stabilitet i det finansiella systemet. Den 
infördes i Sverige 1996 och baserades på 
ett EU-direktiv.

Förhindrar penningtvätt
Marginalen Bank följer bestämmelser som 
ska förhindra penningtvätt och terrorism-
finansiering. Penningtvätt innebär att 
pengar från brottslig verksamhet förs in i 
de legala systemen. Terrorismfinansiering 
definieras som att samla in pengar, 
tillhanda hålla eller ta emot pengar eller 
andra tillgångar för att stödja terrorism.

Banken har rutiner för att förhindra trans-
aktioner som avser brottslig verksamhet 
och terrorism. Därför kan du bli ombedd 
att visa legitimation eller svara på frågor 
om du vill göra transaktioner. Du kan 
också behöva visa kvitton, fakturor eller 
andra handlingar. På så sätt gör även du 
en insats mot brottslig verksamhet.

Marginalen Bank har, 
som enda bank, ett 

ledningssystem som är 
certifierat i enlighet med 
reglerna och kraven för 

ISO 9001:2015. 
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Styrelse

AnnA-GrEtA  
SJÖbErG
Styrelseordförande

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

PEtEr 
LÖnnQuISt
Vice styrelseordförande

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund. 
Ordförande i Spendrup Invest AB och 
Spendrup Brands AB. Vice ordförande 
i Marginalen AB och styrelseledamot i 
 stiftelsen Koalan.

EWA 
GLEnnoW
Styrelseledamot

VD i Marginalen Bank och Marginalen AB. 
Grundare av Marginalenkoncernen.

GunILLA 
HErLItZ
Styrelseledamot

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

PEtEr 
SILLÉn
Styrelseledamot

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

HÅkAn  
ÖStErbErG
Styrelseledamot

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

ELEonor 
ÅSLunD
Personalchef

Har mer än 25 års erfarenhet inom HR-
området. Tidigare affärsområdeschef och chef 
för konsulter inom Wise Group. Innan dess HR 
chef inom en rad internationella företag samt 
egen företagare inom HR.

tHoMAS 
kuLLMAn
Riskchef

Har mer än 30 års erfarenhet från bank och 
finansmarknaden i ledande positioner. Har 
tidigare arbetat på Finansinspektionen som 
tillsynsansvarig inom enheten tillsyn stora 
banker.

ADnAn
HADZIoSMAnoVIC
Finanschef

Adnan har haft ett flertal roller inom 
Marginalen. Han kommer senast från en tjänst 
som CFO för Legres AB, moderbolag för 
Sergelbolagen i Norden. Adnan har tidigare 
bland annat arbetat på Royal Bank of Scotland 
samt på Scania och Aditro.

oLA 
ESPELunD
Chefsjurist

Många års erfarenhet av finansjuridiska  
frågor. Bakgrund som koncernbolagsjurist  
på Telia Company och dessförinnan advokat 
på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.  
Utbildad jurist och ekonom.

EWA 
GLEnnoW
Verkställande direktör

VD i Marginalen Bank och Marginalen AB. 
Grundare av Marginalenkoncernen.

CHArLottE  
StrAnDbErG
Vice verkställande direktör

Vice verkställande  direktör sedan år 2000.

bo  
AnDErSSon
Kompetenschef TECH

Har lång erfarenhet från digitalisering inom 
bankbranschen med fokus på att skapa 
effektiva affärsorienterade IT-organisationer. 
Kommer närmast från SBAB Bank och har 
tidigare arbetat med bl.a. Preem, ICA Banken, 
IKANO Banken och Öresundsbanken.
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Koncernstruktur och ägare
Marginalen Bank-koncernen utgörs av Marginalen Bank Bankaktiebolag, 
org. nr 516406-0807, (”Marginalen Bank” eller ”Banken”) och dotter-
bolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy (Finland) och Sergel Finans 
AS (Norge). De belopp som presenteras för koncernen avser således 
Marginalen Bank-koncernen om inget annat anges.

Marginalen Bank-koncernen och dess ägarbolag Marginalen AB, org.nr. 
556128-4349, ingår i en konsoliderad situation, i vilken ESCO Marginalen 
AB, org. nr. 556096-5765 är moderbolag. Marginalen Bank liksom den 
konsoliderade situationen står under Finansinspektionens tillsyn och om-
fattas av de regelverk som reglerar kreditinstitut i Sverige. Regelverken 
omfattar bland annat styrning, riskhantering, likviditetshantering, kapital-
täckning och stora exponeringar. Den svenska insättningsgarantin gäller 
för kunder hos Marginalen Bank på samma sätt som för övriga svenska 
banker. Marginalen Bank är också certifierad enligt ISO 9001:2015.

Verksamheterna i den konsoliderade situationen omfattar även 
Inkasso AB Marginalen, Marginalen Financial Services AB, Crex AB, 
Hygglig Aktiebolag, UAB General Financing (Litauen), UAB Gelvora 
(Litauen), UAB Sergel (Litauen), SIA Aizdevums.lv (Lettland), SIA Gelvora 
Sergel (Lettland), Gelvora MG OU (Estland) samt Toborrow AB.

Information om verksamheten
Marginalen Bankkoncernen har ett brett utbud av finansiella och adminis-
trativa tjänster mot privatpersoner, företag, myndigheter och organisa-
tioner. De största verksamheterna är banktjänster, inkasso och förvärv av 
fordringsportföljer. 

Affärsidén är att skapa tid och möjligheter för människor och företag 
att utvecklas genom att förenkla deras ekonomiska vardag. Det gör 
Marginalen genom att erbjuda ändamålsenliga konkurrenskraftiga pro-
dukter och tjänster.

Mot privatmarknaden erbjuds användarvänliga tjänster inom område-
na spara, låna, betala och försäkra. Marginalen Bank har en stark position 
inom inlåningssegmentet med några av marknadens mest konkurrens-
kraftiga löne- och sparkonton med såväl fasta som rörliga räntor. Våra 
bankkort innehåller olika försäkringar samt ger poäng vid köp som bland 
annat kan omvandlas till resor. Privatlån står för den enskilt största delen 
av utlåningen och uppgick till 11,5 miljarder 2019 (11,7) samtidigt som 
intäkterna uppgick till 668,1 mkr (737,7). 

Marginalen Bank erbjuder ett brett utbud av tjänster för företag med 
målsättningen att lyfta av den administrativa bördan från kunden som 
därmed kan frigöra tid och kompetens till kärnverksamheten. Banken har 
olika finansieringslösningar som lån, leasing, fakturaköp och faktura-
belåning. Framförallt finansieras maskiner och utrustning inom skog, 
jordbruk, verkstad, bygg, IT, sjukvård samt inventarier till butikskedjor. 
Den enskilt största finansieringsprodukten är objektsfinansiering, eller 
finansiell leasing där intäkterna uppgick till 51,5 mkr (57,9). Mot små 
och medelstora företag samt myndigheter och kommuner erbjuds även 
tjänster inom inkasso, Inkassotjänsterna erbjuds via systerbolaget Inkasso 
AB Marginalen (drivs i kommission för Marginalen Bank) medan ekono-
mi-, personal- och juridiktjänster erbjuds via systerbolaget Konsult AB 
Marginalen. Inkassoverksamheten består av svensk och utländsk inkasso, 
bostadsinkasso, efterbevakning samt förvärv av kreditportföljer. 

I bankkoncernen ingår även Sergel Finansbolagen med säte och 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank 
Bankaktiebolag (publ.), med säte i Stockholm, avger härmed 
års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten består av förvärv 
av förfallna fordringsportföljer.

Medarbetare
Under 2019 hade koncernen i genomsnitt 280 medarbetare varav 53 
(54) procent var kvinnor och 47 (46) procent män, varav de flesta 277 
stycken (268), är anställda i Marginalen Bank. Samtliga medarbetare har 
individuella mål som bygger på koncernens övergripande strategiska 
målsättning. Dessa mål följs kontinuerligt upp och koncernen genomför 
också medarbetarundersökningar vilka syftar till att belysa styrkor såväl 
som utvecklingsområden.

Affärsutveckling och investeringar
Under året genomfördes betydande investeringar i digitalisering och 
automatisering av bankens interna och externa processer och flöden. 
Projektet Robot Process Automation, identifierar arbetsuppgifter som 
passar för att automatiseras. Hit hör till exempel ansökningsprocesser för 
lån och krediter, inkassobevakning samt ansökningar och utbetalningar 
av lån. 

Identifiering och automatisering av manuella och repetitiva arbets-
moment innebär att det frigörs tid för medarbetarna som de kan ägna 
åt värdeskapande och innovativt arbete. Även kunderna åtnjuter allt fler 
fördelar av digitaliseringen i takt med att majoriteten av banktjänsterna 
kan utföras via våra digitala gränssnitt. T.ex. digitaliserades poängsyste-
met för kreditkortet Traveller genom en ny poängportal som omvandlar 
kreditkortsköp till resor och upplevelser. Vi utvecklade även vår betallös-
ning för detalj och e-handeln ”Hygglig” så att slutkunderna kan delbetala 
sina fakturor. 

Under året fortsatte implementeringen av bankens nya strategi 
mot företagskunder. Marginalen Bank fortsatte även samarbetet med 
Europeiska investeringsfonden (EIF) som under året beviljade flera nya 
program.

Omvärld och marknad
Under 2019 har den svenska BNP-utvecklingen på 1,6 procent varit svagare 
än föregående år. Tillväxten i näringslivet 2020 och 2021 bedöms bli fort-
satt svag vilket innebär att det inte kommer att finnas något större behov 
för företagen att öka personalstyrkan. Sysselsättningen i den offentliga 
sektorn har ökat något under perioden. Samtidigt fortsätter tillväxten i 
arbetskraften de närmaste åren. Arbetslösheten ökade från 6,5 procent till 
6,9 procent under 2019 och bedöms stiga under de kommande två åren.

Hushållens och företagens konsumtions och investeringsvilja påverkas 
av dessa faktorer och de är viktiga drivkrafter för utvecklingen på låne-
marknaden som dessutom kännetecknas av en hög grad av konkurrens.
Trots den något sämre utvecklingen har bostadspriserna fortsatt att åter-
hämta sig och hushållskonsumtionen ökade även under andra halvan av 
2019. Detta är positivt när vi går in i 2020, där Konjunkturinstitutet gjorde 
bedömningen att hushållens reala disponibelinkomster kommer att öka 
något snabbare än under 2019 vilket kan bidra till att fortsätta hålla uppe 
hushållens konsumtionsvilja.

Trots att den ekonomiska utvecklingen mattats av under 2019 valde 
Riksbanken att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 0 procent 
då de anser att det finns finansiella risker med att fortsätta med negativ 
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ränta. Räntebanan indikerar en oförändrad reporänta kommande år vilket 
Riksbanken bedömer ger stöd för att fortsatt hålla inflationen vid målet 
2 procent.

Det är nu fastslaget att Storbritannien kommer att lämna EU efter 47 
år. Det ändrar förutsättningarna för handeln. När Storbritannien lämnar 
EU blir brittiska företag tredjelandsföretag. Det ändrar deras möjlig-
heter att erbjuda varor och tjänster i Sverige. Även för svenska företag 
ändras möjligheterna att erbjuda tjänster och varor i Storbritannien. 
Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner och ett avtals-
löst utträde kan få stora återverkningar på svensk ekonomi. 

BNP- och arbetslöshetsutvecklingen i Europaområdet har varit relativt 
oförändrade under året. BNP ökade med 1,2 procent och arbetslösheten 
uppgår till ca 7,5 procent. Under 2019 sänkte ECB sin styrränta med 0,1 
procent till -0,5 procent.

I USA har utvecklingen fortsatt varit bättre än både Sverige och 
Europa. Arbetslöshet är den lägsta på 50 år på 3,5 procent och BNP 
ökade med ca 2,5 procent i årstakt. Men även i USA finns det tecken 
på avmattning vilket fått den amerikanska centralbanken att sänka sin 
styrränta med 0,75 procent under året för att på så sätt kunna stimulera 
ekonomin.

De osäkerhetsmoment som tyngt världsekonomin är de pågående 
handelskonflikterna mellan USA och flera andra länder. En ljusning i kon-
flikten mellan USA och Kina kom dock i början av året när de underteck-
nade ett första steg i ett handelsavtal. Konflikten är dock långt ifrån löst.
En ny faktor med potentiellt stor påverkan utgörs av coronavirusutbrottet 
som kommer att tynga den ekonomiska tillväxten i hela världen under en 
tid framöver. För närvarande är det svårbedömt hur stor effekt det kom-
mer att ha på ekonomin i världen, Sverige och för Marginalen. 

väsentliga händelser under året
Påbörjade som första svenska bank, en mikrogaranti från Europeiska 
Investeringsfonden (EIF) för att underlätta för företag med upp till nio 
anställda att få lånefinansiering. Lanserade en utvecklarportal för Open 
Banking. FinTechbolag, tredjepartsleverantörer och utvecklare kan där-
med integrera mot Marginalen Banks tjänster. Emitterade icke-säkerställ-
da Tier 2 obligationer om 300 mkr som noterades på Nasdaq Stockholm 
28 augusti 2019. Lanserade Kreatörslånet med stöd av en garanti från 
EIF (Europeiska Investeringsfonden) inom ramen för Junckerplanen. 
Totalt 200 mkr ska lånas ut till företag verksamma inom de kulturella 
och kreativa näringarna. Beviljades EU-programmet COSME, ett stöd för 
småföretag med något högre riskprofil, 200 mkr ska lånas ut inom ramen 
för garantin. Emitterade AT1-obligationer om 200 mkr som noterades på 
Nasdaq Stockholm 23 december 2019.

Händelser efter balansdagen
Under det första kvartalet 2020 bröt COVID-19 ut. Marginalen Bank har 
vidtagit en rad åtgärder för att skydda företagets verksamhet och stävja 
virusets spridning. Bland annat har samtliga affärsresor skjutits upp 
och arbete hemifrån uppmuntras. Anställda som har befunnit sig i, eller 
rest genom högriskområden har satts i karantän under 14 dagar. I övrigt 
fortsätter organisationen att fungera som vanligt. Företagsledningen ut-
värderar kontinuerligt den finansiella påverkan både på kort och lång sikt.

Resultat
Rörelseintäkterna för koncernen uppgick under året till 807,4 mkr 
(923,5). Ränteintäkterna uppgick till 921,4 mkr (902,6), räntekostnaderna 
uppgick till 302,7 mkr (274,2) och leasingintäkterna uppgick till 51,5 mkr 
(57,9) som tillsammans ger ett lägre räntenetto jämfört med föregående 
år och förklaras av en något lägre marginal. Provisionsnettot uppgick till 
52,5 mkr (75,4) och påverkas framför allt genom ökade kostnader för 

hantering av förvärvade fordringsportföljer. Kostnader före kreditförluster 
uppgick till 487,1 mkr (495,6). Personalkostnaderna uppgick under året 
till 270,4 mkr (282,3) och övriga administrationskostnader uppgick till 
172,3 mkr (188,1) och påverkas främst av minskad kostnad för externa 
konsulter. Kreditförluster påverkade resultatet med 112,1 mkr (145,7). 
Rörelseresultatet uppgick till 208,3 mkr (282,3). Årets resultat uppgick till 
139,6 mkr (215,8). 

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 792,2 mkr (879,5), ränte-
intäkterna uppgick till 821,4 mkr (813,2) och räntekostnaderna uppgick 
till 294,9 mkr (274,1). Moderbolagets erhållna utdelning uppgick till 113,7 
mkr (166,5) och provisionsnetto uppgick till 99,8 (104,9). Moderbolagets 
resultat uppgick till 119,0 mkr (173,8).

Finansiell ställning
I Koncernen uppgick utlåning till allmänheten till 17 681,4 mkr (17 448,6), 
en utlåning som finansieras i allt väsentligt av inlåning från allmänheten. 
Vid årets slut uppgick inlåningen till 18 454,3 mkr (18 019,5)

Marginalen Bank (moderbolaget) har en fortsatt stark likviditets-
situation. Likviditetsreserven uppgick till 3 770,3 mkr (3 364,8) och 
likviditetsbufferten till 3 608,1 mkr (3 134,3). För vidare information se 
Not 33. Utlåningen till allmänheten, som vid årets slut uppgick till 16 477,8 
mkr (16 171,5), finansieras i allt väsentligt av inlåning från allmänheten. 
Inlåning från allmänheten uppgick till 18 454,3 mkr (18 019,5). Eget kapital 
uppgick vid årets slut till 1 747,8 mkr (1 544,4), en ökning som till stor del 
förklaras av ett nytt primärkapitalinstrument. 

Soliditeten i koncernen uppgick till 8,7 procent (8,0) och i Marginalen 
Bank  uppgick den till 8,1 procent (7,4).

Kapitaltäckning
Den totala kapitalrelationen i Marginalen Bank, förhållandet mellan kapi-
talbas och riskvägt exponeringsbelopp, uppgick per 31 december 2019 
till 20,1 procent (18,6). Kapitalbasen uppgick till 2 584,5 mkr (2 422,6) 
och riskvägt exponeringsbelopp uppgick till 12 857,4 mkr (13 004,0). 
Kärnprimärkapitalrelationen uppgick 11,7 procent (11,8) och kärnprimär-
kapitalet uppgick till 1 499,6 mkr (1 531,6).

Kapital- och likviditetsutvärdering
Marginalen Bank utvärderar årligen sina risker för att säkerställa förmå-
gan att kunna fullgöra sina förpliktelser. Olika metoder används för att 
mäta risker i verksamheten. Marginalen Bank ska upprätthålla ett kapital 
som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka nivån på de 
risker som Marginalen Bank och dess konsoliderade situation är expone-
rad för. Denna årliga utvärdering benämns Intern kapital- och likviditetut-
värdering (IKLU). I not 32 Kapitaltäckning, beräknas kapitalkravet för 
kreditrisker enligt schablonmetoden och kapitalkravet för operativa risker 
enligt basmetoden.

verkställande ledning
Koncernens verkställande ledning utgörs av personer som representerar 
olika bakgrunder och erfarenheter. Ledningen är sammansatt i syfte att 
föra samman representanter från både affären och från stödfunktioner. 
Ledningen består av sju personer som sammanträder veckovis.

Styrelsen
Marginalen Banks styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem 
och högst åtta ledamöter. Styrelsen bestod vid utgången av 2018 av sex 
bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman 16 april 
2019 utsågs Anna-Greta Sjöberg till styrelseordförande.
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Koncernen står starkt utrustade inför framtiden med en stabil finansiell 
grund och ett pågående digitaliseringsarbete som gör verksamheten 
effektivare samtidigt som tjänsterna löpande förbättras. En mer auto-
matiserad verksamhet gör det möjligt att hantera större affärsvolymer, 
vilket är mycket viktigt för att kunna bibehålla en hög tillväxttakt. Under 
året lades grunden till bankens nya erbjudande mot företagsmarknaden 
där nya finansieringserbjudanden mot mindre företag lanserades under 
2019 tillsammans med EIF. Sammantaget ger dessa satsningar oss goda 
möjligheter att växa inom företagsmarknaden. En särskild satsning på 
innovation och samarbete med universitet och högskolor bedömer vi 
kommer att tillföra nya dimensioner som gör Marginalen Bank till ett 
ännu attraktivare val för svenska bankkunder i framtiden. 

Resultatutveckling
Beträffande koncernens och bolagets resultat och ställning hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar samt till dessa hörande 
tilläggsupplysningar. Samtliga belopp redovisas i miljoner kronor, om inte 
annat anges. 

Förslag till vinstdisposition 
Beträffande förslag till vinstdisposition hänvisas till not 38.

Risk- och kapitalhantering
I koncernens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som 
kreditrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker samt andra risker såsom 
strategiska risker och operationella risker. I syfte att begränsa och kont-
rollera risktagandet i verksamheten har företagets styrelse, som ytterst 
ansvarig för den interna kontrollen i företaget, fastställt policyer och 
instruktioner för verksamheten, kreditgivningen och den övriga finans-
verksamheten. För ytterligare beskrivning av koncernens riskhantering 
se not 3.

Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ.) 
valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från års-
redovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till 
revisorn samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten återfinns 
på sidorna 16-19 i detta tryckta dokument.
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Femårsöversikt
KONCERN MODERbOLAg

Resultaträkning
mkr 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2016 2015

Räntenetto1) 670,2 686,3 536,1 578,0 597,0 550,0 557,7 572,9

Provisionsnetto 52,5 75,4 100,7 99,8 104,9 112,0 112,7 103,0

Nettoresultat av finansiella transaktioner 58,2 129,0 126,2 -25,9 -21,6 5,2 26,4 31,0

Övriga rörelseintäkter 26,6 32,7 122,6 26,6 32,8 21,7 27,0 28,3

Utdelning - - - 113,7 166,5 52,1 0,0 0,0

Summa rörelseintäkter 807,5 923,5 885,6 792,2 879,5 741,0 723,9 735,2

Allmänna administrationskostnader -442,7 -470,4 -448,3 -474,6 -484,0 -445,5 -439,3 -447,6

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -44,4 -25,1 -16,4 -30,8 -25,0 -16,3 -19,4 -17,5

Summa rörelsekostnader  -487,1 -495,6 -464,7 -505,4 -509,0 -461,8 -458,7 -465,1

Resultat före kreditförluster 320,3 428,0 420,9 286,8 370,5 279,2 265,2 270,1

Kreditförluster, netto -112,1 -145,7 -46,5 -112,3 -146,1 -46,5 -122,6 -119,2

Rörelseresultat 208,2 282,3 374,3 174,5 224,4 232,7 142,5 150,9

Nedskrivningar av aktier och andelar -4,0 - - -4,0 - - - -

Skatt -64,7 -66,5 -73,0 -51,5 -50,6 -45,8 -33,6 -37,0

Årets resultat 139,6 215,8 301,3 119,0 173,8 186,9 109,0 113,9

Årets totalresultat 148,5 237,4 301,4 126,1 176,3 186,9 109,2 86,4

KONCERN MODERbOLAg

balansräkning
mkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Kassa och centralbanker 2 586,0 1 117,7 575,3 2 586,0 1 117,7 575,3 754,8 0,0

Utlåning till kreditinstitut 307,3 278,8 265,1 162,2 230,5 249,1 339,3 831,3

Utlåning till allmänheten 17 681,4 17 448,6 16 146,0 16 477,8 16 171,5 15 097,5 13 684,8 12 991,6

Räntebärande värdepapper2)  1 123,8 2 094,7 2 788,4 1 123,8 2 094,8 2 788,3 3 812,6 3 360,2

Övriga tillgångar 597,0 466,3 346,0 1 321,4 1 315,8 1 014,8 258,9 246,5

Summa tillgångar 22 295,5 21 406,2 20 120,8 21 671,3 20 930,3 19 725,0 18 850,4 17 429,6

Skulder och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 122,7 64,3 - 122,7 64,3 - - -

In- och upplåning från allmänheten 18 454,3 18 019,5 17 193,0 18 454,3 18 019,5 17 193,0 16 597,0 15 191,4

Övriga skulder 882,5 711,2 603,4 456,6 411,1 322,1 283,2 380,0

Efterställda skulder 889,9 891,0 593,7 889,9 891,0 593,7 640,9 638,1

Eget kapital 1 945,9 1 720,2 1 730,7 1 747,8 1 544,4 1 616,1 1 329,3 1 220,1

Summa skulder och eget kapital 22 295,5 21 406,2 20 120,8 21 671,3 20 930,3 19 725,0 18 850,4 17 429,6

1)  Ränteintäkter på finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknade enligt effektivräntemetoden uppgick i koncernen till  
919,5 mkr (901,7) och i moderbolaget till 819,6 mkr (802,8)

2)  Inklusive belåningsbara statsskuldförbindelser
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Femårsöversikt
KONCERN MODERbOLAg

Nyckeltal
per år 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Vinstmarginal, % 25,8 30,6 42,3 22,0 25,5 31,4 19,7 20,5

Avkastning på eget kapital, % 8,9 12,8 19,1 8,3 11,1 12,3 8,7 10,1

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

K/I tal, % 60,3 53,7 52,5 63,8 57,9 62,3 63,4 63,3

Kapitalbas, mkr 2 584,5 2 422,6 2 107,5 1 900,1 1 789,5

Kärnprimärkapitalrelation, % 11,7 11,8 12,9 11,1 10,5

Primärkapitalrelation, % 15,5 14,1 15,4 13,7 13,2

Total kapitalrelation, % 20,1 18,6 17,9 16,7 16,3

Likviditetstäckningskvot (LCR), % 192,5 180,2 175,6 301,0 186,9

Eget kapital, mkr 1 945,9 1 720,2 1 730,7 1 747,8 1 544,4 1 616,1 1 329,3 1 220,1

Avkastning på tillgångar, % 0,9 1,4 1,9 0,8 1,1 1,2 0,8 0,9

Balansomslutning, mkr 22 295,5 21 406,2 20 120,8 21 671,3 20 930,3 19 725,0 18 850,4 17 429,6

Utlåning/Inlåning, % 95,8 96,8 93,9 89,3 87,8 87,8 82,5 85,5

Kreditförlustnivå, % 0,6 0,9 0,3 0,7 0,9 0,3 0,9 1,0

Riskexponeringsbelopp 12 857,4 13 004,0 11 764,0 11 379,0 10 951,2

Medelantal, anställda 280 271 267 277 268 263 281 295

För definitioner se s 88 
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Resultaträkning koncern

Totalresultat koncern
mkr Not 2019 2018

Årets resultat redovisat över resultaträkningen 139,6 215,8

Komponenter som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferens utländsk valuta 1,8 19,1

Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via övrigt totalresultat

9,2 3,2

Skatt hänförlig till poster som kan komma att omföras till årets resultat -2,0 -0,7

Summa övrigt totalresultat 8,9 21,6

Årets totalresultat2) 148,5 237,4

1)  Ränteintäkter på finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknade enligt effektivräntemetoden uppgick till 919,5 mkr (901,7)
2) Resultat tillfaller i sin helhet moderbolagets aktieägare

mkr Not 2019 2018

Ränteintäkter1) 921,4 902,6

Leasingintäkter 51,5 57,9

Räntekostnader -302,7 -274,2

Räntenetto 5 670,2 686,3

Provisionsintäkter 159,7 164,9

Provisionskostnader -107,2 -89,5

Provisionsnetto 6 52,5 75,4

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 58,2 129,0

Övriga rörelseintäkter 8 26,6 32,7

Summa rörelseintäkter 807,5 923,5

Allmänna administrationskostnader

Personalkostnader 9 -270,4 -282,3

Övriga administrationskostnader 11 -172,3 -188,1

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,21 -44,4 -25,1

Summa rörelsekostnader före kreditförluster -487,1 -495,6

Resultat före kreditförluster 320,3 428,0

Kreditförluster, netto 12 -112,1 -145,7

Rörelseresultat 208,2 282,3

Nedskrivning av aktier och andelar 19 -4,0 -

Skatt 13 -64,7 -66,5

Årets resultat 139,6 215,8
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Balansräkning koncern
mkr Not 2019 2018

TILLgÅNgAR

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 1 117,7

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 14 1 123,8 1 993,2

Utlåning till kreditinstitut 15 307,3 278,8

Utlåning till allmänheten 16 17 681,4 17 448,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 - 101,5

Derivatinstrument 18 0,8 5,4

Aktier och andelar 19 1,5 5,5

Immateriella anläggningstillgångar 21 190,3 118,3

Materiella anläggningstillgångar 21, 10 159,0 22,5

Övriga tillgångar 22 160,9 164,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 84,5 150,4

Summa tillgångar 22 295,5 21 406,2

SKULDER OCH EgET KAPITAL

Skulder till kreditinstitut 29 122,7 64,3

In- och upplåning från allmänheten 24 18 454,3 18 019,5

Derivatinstrument 0,2 -

Övriga skulder 25 401,9 229,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 257,3 259,6

Avsättningar 27 223,3 222,1

Efterställda skulder 28 889,9 891,0

Summa skulder 20 349,6 19 686,0

EgET KAPITAL

Aktiekapital 52,5 52,5

Övrigt tillskjutet kapital 601,4 601,4

Primärkapitalinstrument, netto 195,1 -

Balanserad vinst 957,3 850,5

Årets resultat 139,6 215,8

Summa eget kapital 1 945,9 1 720,2

Summa skulder och eget kapital 22 295,5 21 406,2

Noterna på sidorna 44 till 89 utgör en integrerad del av denna årsredovisning

bALANSRäKNINg 37

INTRODUKTION ERBJUDANDE HÅLLBARHET ORGANISATION STYRNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELLA RAPPORTER



Förändring i eget kapital koncern
bundet Eget Kapital Fritt Eget Kapital

mkr Aktiekapital
övrigt tillskjutet 

kapital
Primärkapi-

talinstrument
balanserade 

vinstmedel Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2018 52,5 601,4 - 775,4 301,4 1 730,7

Effekt av implementering av förväntade 
kreditförluster

-207,0 -207,0

Skatteeffekt på effekt av implementering 
av förväntade kreditförluster

45,5 45,5

Effekt av omklassificering av förvärvade 
förfallna kreditportföljer

-29,3 -29,3

Skatteeffekt på omklassificering av 
förväntade förfallna kreditportföljer

6,4 6,4

Justerat ingående eget kapital per 1 
januari 2018

52,5 601,4 - 591,0 301,4 1 546,3

Vinstdisposition 301,4 -301,4 -

Årets resultat 215,8 215,8

Övrigt totalresultat 21,6 21,6

Årets totalresultat 237,4 237,4

Lämnat koncernbidrag före skatt -81,5 -81,5

Skatt på lämnat koncernbidrag 17,9 17,9

Utgående eget kapital 31 december 2018 52,5 601,4 - 828,9 237,4 1 720,2

bundet Eget Kapital Fritt Eget Kapital

mkr Aktiekapital
övrigt tillskjutet 

kapital
Primärkapi-

talinstrument
balanserade 

vinstmedel Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2019 52,5 601,4 - 828,9 237,4 1 720,2

Vinstdisposition 237,4 -237,4 -

Årets resultat 139,6 139,6

Övrigt totalresultat 8,9 8,9

Årets totalresultat 148,5 148,5

Nyemission av primärkapitalinstrument 200,0 200,0

Transaktionskostnader primär-
kapitalinstrument

-4,9 -4,9

Lämnat koncernbidrag före skatt -150,0 -150,0

Skatt koncernbidrag 32,1 32,1

Utgående eget kapital 31 december 2019 52,5 601,4 195,1 948,4 148,5 1 945,9
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Kassaflödesanalys koncern
mkr Not 2019 2018

Likvida medel vid periodens början 1 396,5 840,4

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 208,2 282,3

    Varav inbetalda räntor 956,0 910,9

    Varav utbetalda räntor -309,0 -254,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     Av- och nedskrivningar 21 34,8 25,0

     Periodiserade transaktionskostnader 6,1 2,7

     Värdeförändring Obligationer 4,9 8,8

     Värdeförändring Utlåning till allmänheten 30,9 61,1

     Kreditförluster 112,1 145,7

Betald skatt 5,2 -38,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av tillgångar och skulder 402,3 486,9

Förändring av räntefordran (ökn-/minskn+) 12,0 8,3

Förändring av ränteskuld (ökn+/minskn-) -14,1 19,6

Utlåning till allmänheten (ökn-/minskn+) -629,0 -1 731,0

Inlåning från allmänheten (ökn+/minskn-) 430,0 826,5

Övriga rörelsetillgångar (ökn-/minskn+) 127,0 -150,6

Övriga rörelseskulder (ökn+/minskn-) 31,1 102,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 359,4 -438,2

Investeringsverksamheten

Förändring i obligationer och andra räntebärande värdepapper 978,1 693,7

Investeringar i dotterbolag 0,0 0,0

Investeringar i immateriella tillgångar 21 -96,2 -58,5

Investeringar i materiella tillgångar 21 -2,9 -5,4

Försäljning av inventarier 0,0 0,2

Kassaflöde från Investeringsverksamheten 878,9 630,0

Finansieringsverksamheten

Förändring av skulder till kreditinstitut 58,5 64,3

Upptagna efterställda skulder 200,0 300,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 258,5 364,3

Periodens kassaflöde 1 496,8 556,1

Valutakursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 2 893,3 1 396,5
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Resultaträkning moderbolaget

Totalresultat moderbolaget
mkr Not 2019 2018

Årets resultat redovisat över resultaträkningen 119,0 173,8

Komponenter som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via övrigt totalresultat

9,2 3,2

Skatt hänförlig till poster som kan komma att omföras till årets resultat -2,0 -0,7

Summa övrigt totalresultat 7,1 2,5

Årets totalresultat2) 126,1 176,3

mkr Not 2019 2018

Ränteintäkter1) 821,4 813,2

Leasingintäkter 51,5 57,9

Räntekostnader -294,9 -274,1

Räntenetto 5 578,0 597,0

Erhållna utdelningar 20 113,7 166,5

Provisionsintäkter 100,6 105,1

Provisionskostnader -0,8 -0,3

Provisionsnetto 6 99,8 104,9

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 -25,9 -21,6

Övriga rörelseintäkter 8 26,6 32,8

Summa rörelseintäkter 792,2 879,5

Allmänna administrationskostnader

Personalkostnader 9 -267,7 -277,5

Övriga administrationskostnader 11 -206,9 -206,5

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10, 21 -30,8 -25,0

Summa rörelsekostnader före kreditförluster -505,4 -509,0

Resultat före kreditförluster 286,8 370,5

Kreditförluster, netto 12 -112,3 -146,1

Rörelseresultat 174,5 224,4

Nedskrivning av aktier och andelar -4,0 0,0

Skatt 13 -51,5 -50,6

Årets resultat 119,0 173,8

1) Ränteintäkter på finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknade enligt effektivräntemetoden uppgick till 819,6 mkr (802,8)
2) Resultat tillfaller i sin helhet moderbolagets aktieägare
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Balansräkning moderbolaget
mkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLgÅNgAR

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 1 117,7

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 14 1 123,8 1 993,2

Utlåning till kreditinstitut 15 162,2 230,5

Utlåning till allmänheten 16 16 477,8 16 171,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 - 101,5

Derivatinstrument 18 0,8 5,4

Aktier och andelar 19 1,5 5,5

Aktier och andelar i koncernföretag 20 705,1 672,9

Immateriella anläggningstillgångar 21 190,3 118,3

Materiella anläggningstillgångar 21 18,8 22,5

Övriga tillgångar 22 337,7 361,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 67,2 129,5

Summa tillgångar 21 671,3 20 930,3

SKULDER OCH EgET KAPITAL

Skulder till kreditinstitut 29 122,7 64,3

In- och upplåning från allmänheten 24 18 454,3 18 019,5

Derivatinstrument 0,2 -

Övriga skulder 25 223,9 169,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 232,1 241,0

Avsättningar 27 0,4 1,1

Efterställda skulder 28 889,9 891,0

Summa skulder 19 923,5 19 385,8

EgET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 52,5 52,5

Fond för utvecklingskostnader 189,3 84,7

Fritt eget kapital

Primärkapitalinstrument, netto 195,1 -

Balanserad vinst 1 191,9 1 233,5

Årets resultat 119,0 173,8

Summa eget kapital 1 747,8 1 544,4

Summa skulder och eget kapital 21 671,3 20 930,3
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Förändring i eget kapital moderbolaget
bundet Eget Kapital Fritt Eget Kapital

mkr Aktiekapital
Fond för utveck-

lingskostnader
Primärkapi-

talinstrument
balanserade 

vinstmedel Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2018 52,5 10,9 - 1 365,8 186,9 1 616,1

Effekt av implementering av förväntade 
kreditförluster

-207,0 -207,0

Skatteeffekt på effekt av implementering 
av förväntade kreditförluster

45,5 45,5

Effekt av omklassificering av förvärvade 
förfallna kreditportföljer

-29,3 -29,3

Skatteeffekt på omklassificering av 
förväntade förfallna kreditportföljer

6,4 6,4

Justerat ingående eget kapital per 1 
januari 2018

52,5 10,9 - 1 181,4 186,9 1 431,7

Vinstdisposition 186,9 -186,9 -

Årets resultat 173,8 173,8

Övrigt totalresultat (netto efter skatt) 2,5 2,5

Årets totalresultat 176,3 176,3

Omföring av egenupparbetade utveck-
lingsutgifter

73,8 -73,8 -

Lämnat koncernbidrag före skatt -81,5 -81,5

Skatt på lämnat koncernbidrag 17,9 17,9

Utgående eget kapital 31 december 2018 52,5 84,7 - 1 231,0 176,3 1 544,4

Antal aktier uppgår till 525 000 med ett kvotvärde av 100 SEK.

bundet Eget Kapital Fritt Eget Kapital

mkr Aktiekapital
Fond för utveck-

lingskostnader
Primärkapi-

talinstrument
balanserade 

vinstmedel Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2019 52,5 84,7 - 1 231,0 176,3 1 544,4

Vinstdisposition 176,3 -176,3 -

Årets resultat 119,0 119,0

Övrigt totalresultat 7,1 7,1

Årets totalresultat 126,1 126,1

Omföring av egenupparbetade utveck-
lingsutgifter

104,6 -104,6 -

Nyemission av primärkapitalinstrument 200,0 200,0

Transaktionskostnader primärkapitalin-
strument

-4,9 -4,9

Lämnat koncernbidrag före skatt -150,0 -150,0

Skatt koncernbidrag 32,1 32,1

Utgående eget kapital 31 december 2019 52,5 189,3 195,1 1 184,8 126,1 1 747,8
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Kassaflödesanalys moderbolaget
mkr Not 2019 2018

Likvida medel vid periodens början 1 348,2 824,4

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 174,5 224,4

    Varav inbetalda räntor 858,8 821,5

    Varav utbetalda räntor -309,0 -254,5

JUSTERINgAR FöR POSTER SOM INTE INgÅR I KASSAFLöDET

     Av- och nedskrivningar 21 34,8 25,0

     Periodiserade transaktionskostnader 6,1 2,7

     Anteciperad utdelning -113,7 -166,5

     Värdeförändring Obligationer andra räntebärande värdepapper 4,9 8,8

     Värdeförändring Utlåning till allmänheten 55,1 9,5

     Kreditförluster 112,3 146,1

Betald skatt 5,2 -29,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av tillgångar och skulder 279,2 220,2

Förändring av räntefordran (ökn-/minskn+) 12,0 8,3

Förändring av ränteskuld (ökn+/minskn-) -14,1 19,6

Utlåning till allmänheten (ökn-/minskn+) -473,6 -1 464,3

Inlåning från allmänheten (ökn+/minskn-) 430,0 826,5

Övriga rörelsetillgångar (ökn-/minskn+) -7,7 -164,6

Övriga rörelseskulder (ökn+/minskn-) 36,7 84,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 262,6 -470,3

INvESTERINgSvERKSAMHETEN

Förändring i obligationer och andra räntebärande värdepapper 978,1 693,6

Investeringar i immateriella tillgångar 21 -96,2 -58,5

Investeringar i materiella tillgångar 21 -2,9 -5,4

Försäljning av inventarier 0,0 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten 878,9 629,8

FINANSIERINgSvERKSAMHETEN

Förändring av skulder till kreditinstitut 58,5 64,3

Upptagna efterställda skulder 200,0 300,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 258,5 364,3

Periodens kassaflöde 1 400,0 523,8

Valutakursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 2 748,2 1 348,2
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Noter
NOT 1 Allmän information
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ.) (Moderbolaget) bedriver 
bankverksamhet med tjänster inom lån och sparande samt ett antal 
kontokortsprodukter till allmänheten. Vidare tillhandahåller Marginalen 
Bank finansieringslösningar till företag. Verksamheten bedrivs på orterna 
Borås, Sundsvall och Stockholm. Dessutom förvaltar moderbolaget 
tillsammans med dess dotterbolag (sammantaget koncernen) kredit-
portföljer som innehåller såväl fungerande egna krediter, som förvärvade 
förfallna fordringar. Banken har tre dotterbolag: Sergel Finans AB, Sergel 
Finans AS (Norge) och Sergel Finans Oy (Finland).

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

Den 5 maj 2020 godkände styrelsen årsredovisningen som slutgiltigt 
ska godkännas av årsstämman planerad till maj 2020.

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

NOT 2 Redovisningsprinciper  
 i koncernen
Redovisningsprinciperna som tillämpas av koncernen anges nedan. 
Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat anges. Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde, om 
inte annat anges.

2.1 grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med Internationella 
redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som 
antagits av EU-kommissionen. Därutöver tillämpas lagen (1995:1559) 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare tillämpas 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation, Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner (RFR 1).

Moderbolagets redovisningsprinciper framgår av stycke 2.23.

2.2 Nya redovisningsprinciper och upplysningar

2.2.1 NyA REDOvISNINgSPRINCIPER
(a) Nya och ändrade standarder samt tolkningar som tillämpas av bolaget

IFRS 16 Leasing
IFRS 16 Leasingavtal har antagits av EU och ska tillämpas från och med 
räkenskapsåret 2019. Den största förändringen som den nya standarden 
medför är att alla leasingkontrakt (med undantag för kortfristiga lea-
singkontrakt och leasingkontrakt av mindre värde) ska redovisas som en 
tillgång (nyttjanderätt) och som en skuld i leasetagarens balansräkning. I 
resultaträkningen ersätts den linjära operationella leasingkostnaden med 
en kostnad för avskrivning av den leasade tillgången och en räntekost-
nad hänförlig till leasingskulden. Standarden medför nya upplysningskrav 
men för leasegivare är dessa i stort sett oförändrade.
Den huvudsakliga påverkan på koncernens redovisning härrör från 
redovisning av hyreskontrakt avseende lokaler. Koncernen har valt att 

redovisa övergången till IFRS 16 i enlighet med den förenklade metoden, 
dvs jämförelsesiffrorna räknas således ej om. För samtliga leasingavtal 
som klassificeras som operationella leasingavtal enligt IAS 17 och där 
koncernen fungerar som leasetagare redovisas en leasingskuld och en 
nyttjanderätt i balansräkningen. Leasingskulderna beräknas initialt vid 
övergången till nuvärdet av framtida leasingbetalningar, diskonterad 
med hjälp av den marginella låneräntan vid införandet den 1 januari 2019. 
Nyttjanderätten redovisas initialt till ett värde motsvarande leasingskul-
den, justerat för eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgifter. 
Koncernen har, enligt IFRS 16, valt att tillämpa de undantag som innebär 
att leasingavtal med en leasingperiod på 12 månader eller kortare eller 
där den underliggande tillgången är av lågt värde kommer att redovisas 
som kostnader i resultaträkningen. Koncernen har inte identifierat några 
väsentliga förändringar där koncernen fungerar som leasegivare. 
Standarden påverkar koncernens redovisning, Marginalen Bank har valt 
att tillämpa undantaget i RFR2. 

Införandet av IFRS 16 medför att materiella tillgångar avseende 
nyttjande rätter ökar med 140,3 Mkr och att övriga finansiella skulder 
avseende leasingskulder ökar med 143,7 mkr. För mer info se not 10 
Leasing.

b) Standarder samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder som 
ännu inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid

övergångseffekter
Övriga ändringar i IFRS förväntas inte få någon betydande inverkan på 
koncernens redovisning, kapitaltäckning eller stora exponeringar när de 
tillämpas första gången.

2.3 Koncernredovisning (IFRS3, IFRS10)
Koncernen omfattar moderbolaget Marginalen Bank Bankaktiebolag 
samt de bolag där Marginalen Bank har bestämmande inflytande (kon-
troll). För att bestämmande inflytande ska föreligga ska följande kriterier 
vara uppfyllda:

1. Marginalen Bank har inflytande över investeringsobjektet.
2. Marginalen Bank exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning  

från investeringsobjektet.
3. Marginalen Bank kan använda sitt inflytande över investeringsobjek-

tet för att påverka sin avkastning.

Bestämmande inflytande antas föreligga när moderbolaget direkt eller 
indirekt genom dotterföretag äger mer än hälften av rösträtterna i ett fö-
retag om det inte finns bevis för att det är praktiskt möjligt för en annan 
investerare att på egen hand styra de relevanta aktiviteterna i företaget.

De tre kriterierna är uppfyllda för Marginalen Banks helägda dotterbo-
lag som framgår av not 20 Aktier och andelar i koncernföretag. Samtliga 
dessa dotterbolag ägs till 100 procent.

De finansiella rapporterna för moderbolaget och dotterföretagen som 
konsolideras avser samma period och är upprättade enligt de redovisnings-
principer som gäller för koncernen. Ett dotterföretag tas in i koncernredo-
visningen från förvärvstidpunkten, vilket är den dag då moderbolaget får 
ett bestämmande inflytande över dotterföretaget, och ingår i koncernre-
dovisningen till den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar 
som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalinstrument och upp-
komna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Förvärvsrelaterade 
utgifter kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgång-
ar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett 
omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av 
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skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncer-
nens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventual-
förpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger 
verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter, eller grupper av 
enheter, som förväntas generera kassaflöden.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.

Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall änd-
rats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 

2.4 Omräkning av utländsk valuta (IAS 21)

2.4.1 FUNKTIONELL vALUTA OCH RAPPORTvALUTA
De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, vilken är koncer-
nens rapporteringsvaluta och även redovisningsvaluta för moderbolaget.

2.4.2 TRANSAKTIONER OCH bALANSPOSTER
Fordringar och skulder har värderats till balansdagens kurs. 
Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen under rubriken 
Nettoresultat av finansiella transaktioner. För att minimera valutakursdiffe-
renserna, har valutaderivat tecknats. Dessa omräknas löpande till verkligt 
värde och redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av 
finansiella transaktioner.

2.4.3 KONCERNFöRETAg
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har 
en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell 
valuta än rapportvalutan, omräknas till Koncernens rapportvaluta enligt;

a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas 
till balansdagens kurs,

b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna om-
räknas till genomsnittlig valutakurs, såvida inte denna genomsnittliga 
kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade effekten 
av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och 
kostnader omräknas till transaktionsdagens kurs, samt

c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat 
och ackumulerade som en separat del av eget kapital. 

Vid konsolidering förs årets valutakursdifferenser, som uppstår till följd av 
omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter till övrigt total-
resultat och ackumulerade som en separat del av eget kapital.

Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de 
kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och 
redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid för-
värv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos 
denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

2.5 väsentliga uppskattningar och bedömningar (IAS 8)
I koncernen görs uppskattningar och bedömningar för att fastställa 
redovisade värden på vissa tillgångar och skulder. Dessa uppskattningar 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer inklusive förväntningar 
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
Väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts inom nedanståen-
de områden med hänvisning till detaljerad information.

Förvärvade kreditportföljer (IFRS 9)
Förvärvade kreditportföljer värderas med stöd av nuvärdesberäkning 
på förväntade framtida kassaflöden. Beräkning och uppföljning sker 
månadsvis för att säkerställa att redovisat värde är i enlighet med IFRS 

9. Eventuell värdejustering sker via nettoresultat av finansiella tillgångar 
i resultaträkningen. Eftersom värderingen baseras på kassaflöden, som i 
sin tur baseras på ett antal antaganden, finns det risk att de förväntade 
kassaflöden som använts i beräkningen avviker från faktiska kassaflöden. 
Koncernen har förvärvade kreditportföljer som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde avses avtalsenliga 
kassaflöden diskonterade till lånets effektivränta. 

Kreditförluster (IFRS 9)
Beräkningen av förväntade kreditförluster görs på avtalsnivå i linje med 
IFRS 9. Genom att göra en rad antaganden och använda historisk data 
om motpartens egenskaper så delas avtalen in i respektive riskklass som 
styr reservens storlek och omfattning. Banken tillämpar en modellbase-
rad beräkning för majoriteten av avtal främst för steg 1 och 2. I modellen 
använder man sig av historisk, aktuell och framåtblickande information. 
De historiska uppgifterna ger underlag och kvantifierar modellens 
parametrar. Aktuella balanser används som input för beräkningen samt 
hänsyn tas till makroekonomiska  parametrar. 

För att genomföra beräkningar för förväntade kreditförluster 
(Expected Credit Losses, ECL) tar Banken fram ett antal parametrar. 
Dessa är sannolikhet för fallissemang (PD), exponering vid fallissemang 
(EAD) och förlust vid fallissemang (LGD) samt förväntad löptid för avta-
let. Den förväntade kreditförlusten i en framtida period räknas ut genom 
att multiplicera nuvärdet av exponeringen vid fallissemang (EAD) med 
sannolikheten för fallissemang (PD) och med förlust vid fallissemang 
(LGD). Beräkningen byggs på statistiska modeller som anpassade för res-
pektive segment i bankens portfölj. Modellen innehåller även bestämda 
definitioner av betydande ökning av kreditrisk som styr hur avtalen för-
flyttar sig mellan stegen. Förändringen av kreditrisk mäts på individuell 
avtalsnivå så långt där är möjligt.

För beskrivning och information för koncernens metod se not 3 Risk 
och kredithantering.

2.6 Segmentredovisning (IFRS8)
Koncernen tillämpar IFRS 8 Rörelsesegment. Ett rörelsesegment är en 
del av en redovisningsenhet som uppfyller följande krav:

a) Det bedriver affärsverksamhet från vilken man kan erhålla intäkter 
och ådra sig kostnader (Inklusive intäkter och kostnader från transak-
tioner med andra segment inom samma redovisningsenhet).

b) Rörelseresultatet granskas regelbundet av redovisningsenhetens 
beslutsfattande chef för rörelsesegment som regelbundet fattar 
beslut om de resurser som ska tilldelas segmentet och utvärderar 
dess resultat.

c) Det finns finansiell information tillgänglig för rörelsesegmentet.

Marginalen Bank-koncernens rörelsesegment är de respektive länderna 
Sverige, Norge och Finland. I not 4 redovisas mer information kring dessa 
länders intäkter och rörelseresultat. 

2.7 Intäktsredovisning (IFRS15, IAS)
Standarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, beskriver en enda hel-
täckande redovisningsmodell för intäkter från kundkontrakt. Standarden 
gäller inte för finansiella instrument, försäkringsavtal eller leasingavtal. 
Grundprincipen är att ett företag ska redovisa intäkter för att skildra 
överföringen av utlovade varor och tjänster med ett belopp som speglar 
den ersättning som företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot dessa 
varor och tjänster.

Standarden tillämpar en femstegsmodell för intäktsredovisningen som 
består av följande steg:

• Identifiera avtalet med kunden (Beslut om huruvida IFRS 15 är appli-
cerbart på avtalet eller inte).
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• Identifiera prestationsåtagandena (Företaget måste identifiera alla 
löften om varor eller tjänster som finns i avtalet).

• Fastställ transaktionspriset.
• Fördela transaktionspriset (Transaktionspriset måste fördelas på de 

distinkta prestationsåtaganden som finns i avtalet).
• Redovisa intäkt (Intäkt ska redovisas när ett distinkt prestationså-

tagande är uppfyllt).

För Koncernen appliceras IFRS 15 framförallt på externa inkassoprovisio-
ner samt intäkter från redovisningstjänster. Samtliga de intäkter där IFRS 
15 tillämpas i koncernen redovisas vid en tidpunkt. För inkassoprovisioner 
uppfylls prestationsåtagandet vid överföring av inkasserade medel till 
kundens klientmedelskonto. Koncernen har rätt att debitera inkassokun-
den en viss procent av inkasserade beloppet som ersättning. För redo-
visningstjänster uppfylls prestationsåtagandet vid leverans av avtalade 
konsulttimmar inom redovisningstjänster till kunden. För redovisnings-
tjänster debiteras ett fastställt timpris enligt avtal.

För Intäkter som inte redovisas enligt IFRS 15 gäller att intäkt redovi-
sas när den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer 
att tillfalla företaget. Koncernens intäkter härrör sig till olika typer av 
produkter och tjänster och särredovisas löpande per division. I de fall 
det är fråga om tillhandahållande av tjänster, redovisas intäkten i den 
period då tjänsten utförts och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och 
de ekonomiska fördelarna som tillfaller företaget, avser både fast arvode 
och löpande räkning.

2.7.1 RäNTEINTäKTER OCH RäNTEKOSTNADER
Ränteintäkter och räntekostnader hänförliga till finansiella tillgångar och 
skulder redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade 
framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden 
blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skuld. Ränteintäkter 
och räntekostnader inkluderar i förekommande fall transaktionskostna-
der och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran eller 
skulden. Ränteintäkter och räntekostnader som ingår i resultatet består 
av: räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra 
fordringar och räntor på finansiella tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde över resultatet. 

2.7.2 LEASINgINTäKTER
I posten leasingintäkter redovisas intäkter inom produktleasing och av-
betalningsköp, nettot av leasingintäkter, d v s efter direkta kostnader som 
periodiseras och redovisas enligt annuitetsmetoden under leasingavta-
lets löptid. Med produktleasing avses främst finansiell leasing av skogs- 
och entreprenadmaskiner samt butiksinredning.

2.7.3 PROvISIONSINTäKTER OCH PROvISIONSKOSTNADER
Provisionsintäkter och provisionskostnader som är en integrerad del av 
effektivräntan redovisas som ränteintäkter och inte provisionsintäkter. 

Dessa utgörs av uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhanda-
hållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är 
sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. Andra typer av intäkter 
som redovisas som provisioner är betalningsprovisioner och kortavgifter.

Erhållna provisioner och avgifter avseende finansiella tjänster intäktsförs 
över den period under vilken tjänsten beräknas tillhandahållas där kredit-
produkten inte har olika delbetalningsalternativ. Uppläggningsavgifter på 
övriga kreditprodukter, som utgörs av produkter där kunden har möjlighet 
att växla mellan olika amorteringsplaner, intäktsförs direkt.

Provisionskostnader är kostnader för mottagna tjänster i den mån 
de inte är att betrakta som ränta och utgörs av utlåningsprovisioner. 
Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva rän-
tan reducerar ränteintäkterna. 

2.7.4 NETTORESULTAT Av FINANSIELLA TRANSAKTIONER
Posten nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realisera-
de och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av 
finansiella transaktioner. Nettoresultatet består av:

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

• orealiserade värdeförändringar från finansiella tillgångar som värde-
ras till verkligt värde via resultatet

• omvärderingar av köpta förfallna portföljer
• valutakursförändringar

2.7.5 UTDELNINgSINTäKTER
Utdelningsintäkter från tex kortutgivare redovisas först när rätten att 
erhålla betalning har fastställts. 

2.8 Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationsomkostnader omfattar personalkostnader, 
inklusive löner, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala 
avgifter, utbildning och övriga personalomkostnader. Här redovisas även 
övriga administrationskostnader som omfattar lokalkostnader, kon-
torskostnader, arvoden, förvärvskostnader och övriga administrations-
kostnader. Administrationskostnader redovisas i den period då tjänsten 
utförts.

2.9 Ersättningar till anställda (IAS19)

Löner och ersättningar
Personalkostnader; lön, sociala kostnader och rörlig ersättning, redovisas 
i resultatet i den period då de anställda utfört tjänsten åt koncernen.

Avsättning för rörlig ersättning redovisas när koncernen har en rättslig 
eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar.

Pensionsförpliktelser
Bolagets pensionsplaner är avgiftsbestämda, vilket redovisas i resultatet 
den period då den anställde utför tjänsten åt koncernen. En avgiftsbe-
stämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar 
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rätts-
liga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersätt-
ningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring 
under innevarande eller tidigare perioder.

Ersättning vid uppsägning
Ersättning vid uppsägning utgår när den anställdes anställning sagts upp 
före normal pensionstidpunkt eller då den anställde accepterat frivillig 
avgång i utbyte mot sådan ersättning ifråga. 

2.10 Finansiella instrument (IFRS 9)
Alla finansiella tillgångar delas, i enlighet med bestämmelserna i IFRS 9, 
in i någon av följande värderingskategorier:

1. upplupet anskaffningsvärde
2. verkligt värde via övrigt totalresultat
3. verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella skulder delas in i följande värderingskategorier:
1. upplupet anskaffningsvärde
2. verkligt värde via resultaträkningen

Klassificeringen i balansräkningen är oberoende av värderingskategori. 
Olika värderingsprinciper kan således tillämpas för tillgångar och skulder 
som redovisas på samma rad i balansräkningen.

Upplupet anskaffningsvärde
En finansiell tillgång skall värderas till upplupet anskaffningsvärde om 
båda följande villkor är uppfyllda;

Den finansiella tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars 
mål är att inneha tillgången i syfte att erhålla avtalsenliga kassaflöden. 

De avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger upphov till 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det 
utestående kapitalbeloppet.

Följande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde; 
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Utlåning till kreditinstitut 
och Utlåning till allmänheten.
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verkligt värde via övrigt totalresultat
En finansiell tillgång ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 
om båda följande villkor är uppfyllda:

Den finansiella tillgången innehas enligt en affärsmodell vars mål kan 
uppnås både genom att erhålla avtalsenliga kassaflöden och genom att 
sälja tillgången.

De avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger upphov till 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det 
utestående kapitalbeloppet.

Följande finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat: Belåningsbara statsskuldförbindelser mm och obligationer 
och andra räntebärande värdepapper.

verkligt värde via resultaträkningen
En finansiell tillgång ska värderas till verkligt värde via resultaträkningen, 
om villkoren för redovisning till upplupet anskaffningsvärde eller till verk-
ligt värde via övrigt totalresultat inte är uppfyllda. Finansiella tillgångar 
och skulder som innehas för handel kategoriseras alltid till verkligt värde 
via resultaträkningen, liksom finansiella tillgångar som förvaltas och 
utvärderas baserat på verkliga värden. 

Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen består i 
huvudsak av derivat.

Finansiella skulder – klassificering och värdering
Koncernens finansiella skulder klassificeras i kategorierna; 

• verkligt värde via resultaträkningen
• upplupet anskaffningsvärde. 

Derivat redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Övriga 
skulder klassificeras inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. 

Posterna redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och even-
tuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över 
låneperioden, med effektivräntemetoden. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när skyldigheten att 
erlägga ersättning för instrumentet har löpt ut eller överförts och koncer-
nen har frigjorts från alla risker och skyldigheter som är förknippade med 
den finansiella skulden.

Förväntade kreditförluster och nedskrivningar
Reglerna för nedskrivning baseras på en modell av förväntade kreditför-
luster, i linje med IFRS 9. Koncernens kreditförluster baserat på historisk 
riskdata. Den förväntade kreditförlusten i en framtida period erhålls genom 
att multiplicera nuvärdet av exponeringen vid fallissemang (EAD) med san-
nolikheten för fallissemang (PD) och med förlusten vid fallissemang (LGD).

De tillgångar vars nedskrivningsbehov ska prövas delas in i tre steg, 
beroende på graden av kreditförsämring. 

Steg 1 - Omfattar tillgångar där är det inte har inträffat någon väsentlig 
ökning av kreditrisken sedan första redovisningstillfället. I detta steg 
reserveras ett belopp motsvarande den förlust som förväntas inträffa inom 
tolv månader.

Steg 2 - Omfattar tillgångar där det har inträffat en väsentlig ökning av 
kreditrisken sedan första redovisningstillfället. 

Steg 3 - Omfattar fallerade tillgångar samt köpta förfallna fordringar.

I steg 2 och 3 reserveras ett belopp motsvarade den förlust som förväntas 
inträffa under tillgångens hela återstående löptid. Tillgångar i steg 3 prövas 
för nedskrivning på både individuell och gruppnivå i de fall det är homo-
gena grupper. Denna prövning genomförs kontinuerligt av kreditansvariga 
i koncernen. Nedskrivningsprövning görs i den mån det finns objektiva 
omständigheter som tyder på att en fordrans återvinningsvärde understiger 
dess bokförda värde. Sådana objektiva belägg kan exempelvis beroende på 
omständigheterna, vara försenad eller utebliven betalning, konkurs, ändrad 
kreditrating eller nedgång i säkerheternas marknadsvärde. Redovisad kre-
ditförlust reducerar fordrans bokförda värde i balansräkningen, antingen di-
rekt (konstaterad förlust) eller genom ett avsättningskonto för kreditförlus-
ter (förväntad förlust). Kreditförluster kan avse hela eller delar av fordringar 

och redovisas då det inte finns någon realistisk möjlighet till återvinning.
För finansiella instrument som hänförs till steg 1 motsvarar reserve-

ringen den kreditförlust som förväntas inträffa inom 12 månader och för 
finansiella instrument i steg 2 där en betydande ökning av kreditrisken har 
identifierats samt osäkra fordringar i steg 3 motsvarar reserveringen de 
förväntade kreditförlusterna för det finansiella instrumentets återstående 
löptid. De förväntade kreditförlusterna för det finansiella instrumentets 
återstående löptid representerar förluster från alla fallissemangshändelser 
som är möjliga under det finansiella instrumentets återstående löptid. 
De förväntade kreditförlusterna som förväntas inträffa inom 12 månader 
representerar den del av de förväntade kreditförlusterna för det finansiella 
instrumentets återstående löptid som beror av fallissemangshändelser 
inom 12 månader efter rapporteringsdagen.

Fastställande av en betydande ökning i kreditrisk 

En kredit som varit föremål för en betydande ökning av kreditrisk ingår 
inte längre i steg 1 utan i steg 2 (förutsatt att den inte är fallerade).

Koncernen bedömer om det skett en betydande ökning av kreditrisk 
genom att använda en kombination av individuell och kollektiv information 
och kommer att spegla ökningen i kreditrisk på individuell avtals nivå. Den 
kvantitativa metod som används för bedömning av ökad kreditrisk utgörs 
av en framåtriktad skattning av varje enskild exponeringsrisk för fallisse-
mang. Metoden utgår från bankens system för klassificering av kreditrisk. 

Skalan av riskklasser går från 1 till 9 (där 9 indikerar den sämsta risk-
klassen). Beroende på vilken initial riskklass som ett lån haft så krävs ett 
visst antal steg på denna riskskala mot en högre riskklass för att ökningen 
av kreditrisk ska anses ha ökat betydligt. 

När låntagaren har förfallna obetalda belopp äldre än 30 dagar, så be-
traktas dessa exponeringar alltid som exponeringar som har en väsentlig 
ökning av kreditrisk. 

Om den interna riskklassen i ett senare skede har förbättrats i tillräcklig 
grad så att en betydande ökning av kreditrisk inte längre föreligger vid 
jämförelse med riskklass vid initial redovisning, kommer krediten att åter-
föras från steg 2 till steg 1. 

Fallerade lån

Liksom enligt tidigare principer kommer förlustreserv redovisas för 
den återstående löptiden för kreditförsämrade exponeringar (tidigare 
benämnda osäkra lån) när en eller flera händelser som har en negativ 
inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella 
tillgången har inträffat (steg 3). Lån anses vara fallerade utifrån samma 
förutsättningar som enligt tidigare principer vid definitionen av osäkert 
lån eller när det finns andra belägg i form av observerbara uppgifter om 
följande händelser:

a) Betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller låntagaren. 
b) Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller oreglerade betalningar. 
c) Långivaren eller låntagaren har, av ekonomiska eller avtalsmässiga skäl 

som sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, beviljat 
en eftergift till låntagaren som långivaren annars inte skulle överväga.

d) Det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan 
finansiell rekonstruktion.

Värdering av förväntade kreditförluster

Ett instruments löptid är relevant för både bedömningen av väsentligt 
ökad kreditrisk, vilken tar hänsyn till förändringar i sannolikheten för 
fallissemang för återstående löptid, och värderingen av förväntade 
kreditförluster för tillgångens återstående löptid. Generellt är förväntad 
löptid begränsad till den maximala avtalsperiod som banken är utsatt för 
kreditrisk, även om en längre period överensstämmer med affärspraxis. 
Alla avtalsvillkor tas hänsyn till när förväntad löptid fastställs, inklusive 
återbetalnings-, förlängnings- och överföringsalternativ som är bindande 
för banken. Det enda undantaget från denna generella princip tillämpas 
på vissa revolverande krediter, såsom kreditkort, där förväntad löptid 
uppskattas baserat på den period som banken är exponerad för kredi-
trisk och där kreditförlusterna inte kan mildras genom riskhanteringsåt-
gärder. Denna så kallade beteendemässiga löptiden fastställs med använ-
dande av produktspecifik historisk data och sträcker sig upp till 5 år.
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Presentation av kreditförluster i balansräkningen

För finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
presenteras reserveringar för kreditförluster i balansräkningen som en 
minskning av redovisat bruttovärde för tillgången. För låneåtaganden 
och finansiella garantiavtal redovisas de reserveringarna som en avsätt-
ning inom raden Övriga skulder och avsättningar. I de fall ett finansiellt 
instrument består av två komponenter, ett lån och ett låneåtagande, 
såsom en revolverande checkräkningskredit, redovisar banken reserven 
för kreditförluster separat för lånet och låneåtagandet.

En bortskrivning minskar det redovisade bruttovärdet för den 
finansiella tillgången. I resultaträkningen presenteras kreditförluster och 
bortskrivningar som kreditförluster. Bortskrivningar görs då förlusten 
anses beloppsmässigt slutligen fastställd och redovisas inom kreditför-
luster och representerar beloppet före ianspråktagandet av tidigare gjord 
reservering. Återbetalningar av bortskrivningar liksom återvinningar av 
reserveringar intäktsredovisas inom kreditförluster.

Redovisning av konstaterade kreditförluster

Lånefordringar som klassificerats som kreditförsämrade skrivs bort 
från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket 
är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, 
skuldsanering fastställts, ackordsförslag antagits, fordran eftergivits på 
annat sätt eller när Kronofogdemyndighet eller bankens ombud (inkas-
soföretag) redovisar att utmätningsbara tillgångar saknas.

Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balans-
räkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas 
som en minskning av kreditförluster på resultatraden kreditförluster netto.

Förvärvade förfallna fordringsportföljer

Förvärvade förfallna fordringar klassificeras till upplupet anskaffningsvär-
de under IFRS 9. Fordringarna som saknar underliggande säkerhet köps 
till ett pris som understiger det nominella värdet på fordran. Fordringarna 
inkluderas i balansposten ”Utlåning till allmänheten” och ligger i steg 3 av 
kreditrisk enligt IFRS 9-klassificeringen. Intäkter från förfallna  fordringar 
tas i den period då intäkterna erhålls. Kassaflödet från fordringarna 
utgörs av kapital, dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, samt arvoden 
upparbetade i inkassoprocessen. Fordringsportföljerna redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Effektivräntan 
fastställs vid förvärvstidpunkten utifrån en beräkning av prognosticerade 
framtida kassaflöden i förhållande till anskaffningsvärdet och speglar 
osäkerheten i fordringarna. Prognos för framtida kassaflöden görs och 
följs upp på portföljnivå.

2.11 Derivatinstrument
Förändringar i verkligt värde för derivatinstrument redovisas omedelbart 
i resultaträkningen i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Upplysning om derivatens bruttoresultat samt om realiseringen 
inneburit ett positivt eller negativt marknadsvärde har angetts i not 18 
Derivat.

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

2.13 Likvida medel 
Likvida medel består av kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut med 
undantag för spärrade medel. Med tillgodohavande avses medel som 
är tillgängliga när som helst. Det innebär att samtliga likvida medel är 
användbara omgående, se not 21 Utlåning till kreditinstitut.

2.14 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet 
minskat med ackumulerade planenliga avskrivningar och eventuella 
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. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens  redovisade 
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som 
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska 

förmånerna som är förknippade med tillgången kommer att komma 
koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt.

Avskrivningar på materiella tillgångar görs linjärt för inventarier för 
eget bruk ner till det beräknade restvärde över nyttjandeperioden. 
Avskrivning sker över beräknad nyttjandeperiod från och med anskaff-
ningstidpunkten, 3 år för datorutrustning och 5-10 år för inventarier. 
Materiella tillgångars restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balans-
dag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs därtill 
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Med återvinnings-
värdet avses det högre av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. 
En beräkning av återvinningsvärde sker så snart det finns en indikation 
på att det redovisade värdet är för högt. 

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

2.15 Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 

Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden över deras  
bedömda nyttjandeperiod på 5 år. 

I immateriella tillgångar ingår egenutveckling av programvara. Utgifter 
för underhåll av programvaran kostnadsförs när de uppstår. 

Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling och testning 
av programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen redovisas som

immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den kan 

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

eller sälja den,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja programvaran,
• det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida ekonomis-

ka fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja programvaran finns 
tillgängliga, och

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

Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kost-
nadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare kostnads-
förts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. Banken arbetar 
löpande med impairment test för våra immateriella tillgångar, vid behov 
sker nedskrivningar.

2.16 Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, såsom exempelvis 
goodwill, eller 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 värdenedgång 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre 
av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassa-
flöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella 
tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör göras.

2.17 Skatter (IAS12)
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande 
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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 tillgångar och skulder. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den mån det är sanno-
likt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Skatteeffekt på koncernbidrag till koncernens moderbolag
Koncernbidrag redovisas enligt huvudregeln direkt mot balanserade 
vinstmedel. Härvid beaktas skatteeffekten på koncernbidraget genom att 
hänsyn tas till påverkan på aktuell inkomstskatt.

2.18 Leasing (IFRS16 , IAS 17)
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 
kontrakt som inte betraktas som finansiella. Samtliga leasingkontrakt 
där koncernen är leasetagare är operationella leasingavtal (IFRS16). 
Kostnader för operationell leasing redovisas så att leasingavgiften kost-
nadsförs löpande jämt över leasingperioden. Alla koncernens leasingavtal 
där koncernen är leasegivare har bedömts vara finansiella leasingavtal 
och redovisas som utlåning. Erhållna betalningar allokeras och redovi-
sas som amortering på fordran respektive som leasingintäkt (IAS 17). 
Leasingintäkten fördelas så att en jämn förräntning erhålls på under varje 
periods redovisade nettoinvestering. Amorteringen görs enligt annuitets-
metoden och kontraktens löptid är generellt 36 alternativt 60 månader.

2.19 Utdelningar
Utdelning till aktieägare redovisas som skuld i bolagets finansiella rap-
porter i den period då utdelningen godkänns av bolagets aktieägare.

2.20 Avsättningar (IAS37)
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig 
juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händel-
se, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalningen sker är 
väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade 
framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och om det är tillämpligt, 
de risker som är förknippade med skulden.

2.21 Kassaflödesanalys (IAS7)
Kassaflödesanalys är upprättad enligt indirekt metod. Likvida medel 
redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Utlåning till 
kreditinstitut.

2.22 Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas av en eller 
flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

2.23 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen 
för kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:25 och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 

för juridiska personer samt tillämpliga uttalanden. RFR 2 innebär att 
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt 
inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Detta innebär att moderbolaget, 
med undantag för vad som anges nedan, har tillämpat samma redovis-
ningsprinciper som koncernen. 

Transaktionskostnader vid rörelseförvärv
Moderbolaget tillämpar undantag enligt RFR 2 gällande transaktions-
kostnader vid rörelseförvärv. Dessa aktiveras som del av anskaffnings-
värdet för rörelseförvärvet. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Redovisningen av koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i 
enlighet med de principer som RFR 2 anger, såväl i juridiska enheter som 
i koncernen. Koncernbidrag (inklusive dess skatteeffekt) till moderbola-
get och aktieägartillskott från moderbolaget redovisas direkt mot eget 
kapital. Erhållna koncernbidrag jämnställs och redovisas som utdelning 
från dotterbolag. 

Aktier i dotterbolag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från 
dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms 
som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

NOT 3 Riskhantering

Allmänt om finansiella risker och andra risker
I koncernens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som 
kreditrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker samt andra risker såsom 
strategiska risker och operationella risker. I syfte att begränsa och kont-
rollera risktagandet i verksamheten har företagets styrelse, som ytterst 
ansvarig för den interna kontrollen i företaget, fastställt policyer och 
instruktioner för verksamheten. 

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

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

Kapitalkrav
PELARE 1
Marginalen Bank beräknar kapitalkraven i Pelare 1 enligt schablonmeto-
den för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. 

PELARE 2
I Marginalen Banks interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) 
utvärderas kapitalkravet inom Pelare 2 i linje med de regulatoriska rikt-
linjerna. Dessutom valideras resultatet från stressade scenarier med kapi-
talkravet i Pelare 1 avseende kreditrisk, marknadsrisk (valutakursrisk) och 
operativ risk. IKLUn fastställs av styrelsen och bygger på verksamhetens 
treåriga prog noser avseende Marginalen Banks samt den konsoliderade 
situationens finansiella utveckling.

buffertkrav
Marginalen Bank omfattas av kraven på Kontracyklisk buffert och 
Kapitalkonserveringsbuffert och håller kapital för dessa. 
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Kapitalplanering
Underlag från den löpande riskhanteringen samt affärsplaneringen ligger 
till grund för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. Ansvaret 
för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen ligger hos styrelsen. 
I utvärderingen ingår en riskbedömning i vilken Marginalen Bank och den 
konsoliderade situationens risker ana lyseras och sedan stresstestas i olika 
scenarioanalyser. Det är re sultatet av riskbedömningen som ligger till 
grund för kapitalplaneringen.

Kapitaltäckning 
Marginalen Banks kapitaltäckning framgår av not 32 Kapitaltäckning.

Riskstrategier och processer för hantering av risk
Styrelsen har fastställt Marginalen Bank-koncernens riskaptit och riskstra-
tegier i de interna styrdokumenten Riskaptit och Riskpolicy Strategierna 
innebär att inom ramen för riskaptiten fastställa risklimiter/risktoleransni-
våer för relevanta nyckeltal att utgöra indikatorer för begränsningar i den 
risk som koncernen får exponeras mot.

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

 Vidare specificeras risktoleransnivåer avseende finansiella risker i 
finanspolicy, placeringspolicy samt avseende kreditrisker i kreditpolicy. I 
riskpolicyn beskrivs riskstrategin samt generella krav på riskhantering.

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

Styrelsens instruktioner avseende styrning och intern kontroll är 
grundläggande för verksamhetsstyrning och god intern kontroll. 
Tillsammans med koncernens affärsplaner och kapital-/likviditetsplane-
ring lägger regelverket grunden för hur styrelsen bedömer och utvecklar 
bolagets verksamhet. 

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

Direkt underställd verkställande direktören finns en riskchef med 
ansvar för att bedöma och säkerställa effektivitet och ända målsenlighet 
i koncernens ramverk för riskhantering samt kritiskt granska och 
ifrågasätta beslut som påverkar koncernens riskexponeringar. Direkt un-
derställd riskchefen finns funktionen för Riskkontroll som har till uppgift 
att kontrollera och säkerställa att verksamheten identifierar, värderar 
och hanterar dess risker samt följer upp och analyserar verksamheten. 
Rapportering av risker sker löpande till både ledning och styrelse. För 
den löpande hanteringen, identifieringen och kontrollen av risker an-
vänder sig Marginalen Bank av ett kvalitets- och ledningssystem som är 
certifierat enligt ISO 9001:2015 standarden.

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

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Marginalen Bank- 
koncernens kreditgivningsverksamhet. Styrelsen har i särskilda instruktio-
ner delegerat ansvar och mandat till olika kreditinstanser. Kreditprövning 
och kreditriskhantering utgår från individuell prövning av motpartens 
betalningsförmåga och värdet på ställda säkerheter. Kreditengagemang 
omprövas och beslutas minst årligen. För att säkerställa styrning och 
hantering av kredit risken tillämpas riskklassificering. Riskklassificering 
innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risk för 
obestånd (rating av betalningsförmågan hos motparten) samt risken för 
förlust vid ett eventuellt obestånd. 

Riskhanteringen inom koncernen sker i tre försvarslinjer: Första för-
svarslinjen utgörs av verksamhetsfunktionerna som utför riskhanteringen 
inom sitt område. Andra försvarslinjen utgörs av de oberoende funktioner-
na för Riskkontroll och Regelefterlevnad. Tredje försvarslinjen utgörs av en 
oberoende funktion för Internrevision som är direkt underställd styrelsen. 
Funktionen utför regelbundet revison av kontroll- och ledningsfunktioner. 
En utförlig beskrivning av Marginalen Banks riskexponeringar och riskhan-
tering presenteras nedan.

Riskexponering i Marginalen bank och koncernen
De väsentliga risker som Marginalen Bank och koncernen har identifierat 
som relevanta för sin verksam het är kredit- och motpartsrisk, marknads-
risk, likviditets risk och operativ risk.

Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisk i utlåningsverksamheten definieras som risken att motparten 
inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser. Kreditrisk mäts dels genom 
låntagarens återbetalningsförmåga och dels genom värdeförändringar 
av ställda säkerheter i relation till fordran. Kreditrisk förekommer även 
i finansverksamheten. I kreditrisk ingår även koncentrationsrisk. Med 
koncentrationsrisk avses den ökning av kreditrisk som uppstår vid stora 
exponeringar mot enskilda motparter, branscher eller regioner. Kreditrisk 
utgör Bankens största risk.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Bankens kreditverksamhet. 
Styrelsen har i särskild instruktion delegerat ansvaret för kreditbeslut enligt 
särskild beslutsordning. Kreditchef Bank är direkt underställd VD och rap-
porterar regelbundet till VD och styrelsen. 

Banken ska vid var tid bedriva sund kreditverksamhet i enlighet med god 
kreditgivningssed. Den grundläggande principen för Bankens kreditverk-
samhet är att kredit endast får beviljas om låntagaren på goda grunder 
kan förväntas fullgöra sina förpliktelser gentemot Banken. Kreditbeslut och 
attestering sker i dualitet, dvs av minst två personer. För mindre krediter 
kan beslut fattas av en person med stöd av en kreditbedömningsmall. För 
vissa produkter kan automatiserade systemgenererade beslut tillämpas. En 
förutsättning för systemgenererade beslut är att modellen beslutats enligt 
dualitetsprincipen. Banken ska sträva efter att ha en väl diversifierad kre-
ditportfölj med god kreditkvalitet. All kreditgivning utgår ifrån låntagarens 
återbetalningsförmåga. Banken tillämpar dessutom kvantitativa modeller 
för bedömning av kreditrisk vid kreditbeviljning och uppföljning. Modellerna 
ska uppskatta risken för fallissemang och rangordna kunderna utifrån 
kreditrisk. Utifrån bedömning av kundernas återbetalningsförmåga och 
kreditriskbedömning hänförs kunderna till en av åtta riskklasser där den åt-
tonde riskklassen innehåller kunder i fallissemang, se även nedan i avsnittet 
Riskklassificeringssystemet. 

Ställande av säkerheter är den vanligaste metoden för riskbegränsning, 
och säkerheter begärs alltid, när det är rimligt och möjligt, i syfte för att 
minimera risken för kreditförlust.  För mer utförlig information hänvisas till 
stycke Säkerheter i denna not.

Förutom kreditriskbedömning i samband med ny eller förändrad 
exponering gentemot kund görs även för större företagsengagemang en 
årsföredragning, vilket är en viktig del i den löpande kreditriskuppföljning-
en. Bankens rutiner för övervakning av förfallna fordringar syftar till att 
minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem 
hos kunderna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande 
kravärenden. Övervakningen sker med stöd av ett särskilt kravsystem som 
automatiskt bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig.

Not 3, fortsättning
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Kreditriskexponering för finansiella tillgångar, garantier och lånelöften i koncernen

2019-12-31, Mkr Steg 1 Steg 2
Steg 3 (ej köpta eller ut-
givna kreditförsämrade)

Steg 3 (köpta eller ut-
givna kreditförsämrade) Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 – – – 2 586,0

Låg risk 2 586,0 – – – 2 586,0

Förlustreservering 0,0 – – – –

Totalt redovisat värde 2 586,0 – – – 2 586,0

belåningsbara statsskuldförbindelser m m 1 123,8 – – – 1 123,8

AAA-AA 1 123,8 – – – 1 123,8

Förlustreservering – – – – –

Totalt redovisat värde 1 123,8 – – – 1 123,8

Utlåning till kreditinstitut 307,3 – – – 307,3

Låg risk 307,3 – – – 307,3

Förlustreservering – – – – –

Totalt redovisat värde 307,3 – – – 307,3

Utlåning till allmänheten 11 026,5 2 240,6 2 056,3 3 448,5 18 771,9

Riskklass 1 6 322,7 12,9 – – 6 335,7

Riskklass 2 2 139,2 8,6 – – 2 147,8

Riskklass 3 472,5 254,8 – – 727,2

Riskklass 4 382,4 135,2 – – 517,6

Riskklass 5 994,6 611,0 – – 1 605,6

Riskklass 6 327,3 346,3 – – 673,6

Riskklass 7 378,7 841,6 – – 1 220,3

Fallissemang 0,0 0,0 2 056,3 3 448,5 5 504,8

Rating ej tillgänglig  9,1 30,2 – – 39,3

Förlustreservering -59,7 -89,8 -941,1 – -1 090,5

Totalt redovisat värde 10 966,8 2 150,9 1 115,2 3 448,5 17 681,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – – – – –

AAA-AA – – – – –

Förlustreservering – – – – –

Totalt redovisat värde – – – – –

övriga finansiella tillgångar 245,4 – – – 245,4

Låg risk 245,4 – – – 245,4

Förlustreservering 0,0 – – – –

Totalt redovisat värde 245,4 0,0 0,0 0,0 245,4

Totalt bruttoredovisat värde för finansiella tillgån-
gar värderade till upplupet anskaffningsvärde eller 
verkligt värde via övrigt totalresultat 15 289,0 2 240,6 2 056,3 3 448,5 23 034,4

Totalt förlustreservering -59,7 -89,8 -941,1 – -1 090,5

Totalt, redovisat värde 15 229,3 2 150,9 1 115,2 3 448,5 21 943,9

Finansiella garantier och låneåtaganden 991,9

Låg risk 991,9

Förlustreservering -0,9

Totalt finansiella garantier och låneåtaganden 991,0
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Kreditriskexponering för finansiella tillgångar, garantier och lånelöften i 
moderbolaget

2019-12-31, Mkr Steg 1 Steg 2
Steg 3 (ej köpta eller ut-
givna kreditförsämrade)

Steg 3 (köpta eller ut-
givna kreditförsämrade) Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 0,0 – – 2 586,0

Låg risk 2 586,0 0,0 – – 2 586,0

Förlustreservering 0,0 0,0 – – 0,0

Totalt redovisat värde 2 586,0 0,0 – – 2 586,0

belåningsbara statsskuldförbindelser m m 1 123,8 0,0 – – 1 123,8

AAA-AA 1 123,8 0,0 – – 1 123,8

Förlustreservering 0,0 0,0 – – 0,0

Totalt redovisat värde 1 123,8 0,0 – – 1 123,8

Utlåning till kreditinstitut 162,2 0,0 – – 162,2

Låg risk 162,2 0,0 – – 162,2

Förlustreservering 0,0 0,0 – – 0,0

Totalt redovisat värde 162,2 0,0 – – 162,2

Utlåning till allmänheten 12 864,7 2 240,6 2 056,3 406,6 17 568,3

Riskklass 1 8 161,0 12,9 – – 8 173,9

Riskklass 2 2 139,2 8,6 – – 2 147,8

Riskklass 3 472,5 254,8 – – 727,2

Riskklass 4 382,4 135,2 – – 517,6

Riskklass 5 994,6 611,0 – – 1 605,6

Riskklass 6 327,3 346,3 – – 673,6

Riskklass 7 378,7 841,6 – – 1 220,3

Fallissemang 0,0 0,0 2 056,3 406,6 2 463,0

Rating ej tillgänglig  9,1 30,2 – – 39,3

Förlustreservering -59,7 -89,8 -941,1 0,0 -1 090,5

Totalt redovisat värde 12 805,0 2 150,9 1 115,2 406,6 16 477,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – – – – –

AAA-AA – – – – –

Förlustreservering – – – – –

Totalt redovisat värde – – – – –

övriga finansiella tillgångar 404,9 – – – 404,9

Låg risk 404,9 – – – 404,9

Förlustreservering – – – – –

Totalt redovisat värde 404,9 – – – 404,9

Totalt bruttoredovisat värde för finansiella tillgån-
gar värderade till upplupet anskaffningsvärde eller 
verkligt värde via övrigt totalresultat 17 141,6 2 240,6 2 056,3 406,6 21 845,2

Totalt förlustreservering -59,7 -89,8 -941,1 – -1 090,5

Totalt, redovisat värde 17 082,0 2 150,9 1 115,2 406,6 20 754,7

Finansiella garantier och låneåtaganden 991,9

Låg risk 991,9

Förlustreservering -0,9

Totalt finansiella garantier och låneåtaganden 991,0

Not 3, fortsättning
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Kreditriskexponering brutto och netto, 2019-12-31
Kreditrisk- 

exponering
Förlust-

reserv
Redovisat 

värde
värde av 

säkerheter
Kreditrisk-exponering  

m hänsyn till säkerheter

Tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 0,0 2 586,0 – 2 586,0

Belåningsbara statsskuldsförbindelser mm 1 123,8 0,0 1 123,8 – 1 123,8

Utlåning till kreditinstitut 162,2 0,0 162,2 – 162,2

Utlåning till allmänheten 17 568,3 -1 090,5 16 477,8 1 549,6 16 018,7

Utlåning mot säkerhet av:

Statlig och kommunal borgen  

(inklusive krediter till stat och kommun)

Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter  

(inklusive bostadsrätter) 713,0 -21,6 691,4 699,3 13,6

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter  

(inklusive bostadsrättsföreningar) 9,7 -0,2 9,5 0,8 8,9

Pantbrev i jordbruksfastigheter 1,0 0,0 0,9 0,8 0,2

Pantbrev i andra näringsfastigheter 11,0 -2,2 8,8 6,7 4,3

Företagsinteckning 4,8 -0,1 4,7 4,4 0,4

Övriga (inklusive krediter utan säkerhet samt ej 

utnyttjade krediter i räkning) 16 828,9 -1 066,5 15 762,5 837,6 15 991,3

varav: kreditinstitut 0,0 0,0

Summa: 21 440,3 -1 090,5 20 349,8 1 549,6 19 890,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – – – – –

Statspapper och andra offentliga organ – – – – –

 AAA – – – – –

Summa: – – – – –

Övriga tillgångar 404,9 – 404,9 – 404,9

Åtaganden 991,9 -0,9 991,0 – 991,0

varav Utställda lånelöften 230,2 -0,9 229,3 – 229,3

         Utställda finansiella garantier 0,0 – 0,0 – –

Summa: 1 396,8 -0,9 1 395,9 – 1 395,9

Total kreditriskexponering 22 837,2 -1 091,5 21 745,7 1 549,6 21 286,7

Säkerheter
Banken lämnar i huvudsak krediter utan säkerhet. För övrig utlåning kan 
banken ställa krav på kredittagaren att ställa säkerhet.  I de fall säkerhet 
ställs begränsas kreditrisken och minskas bankens kreditförluster i 
händelse av att kredittagaren får betalningsproblem och därmed inte kan 
fullfölja sitt avtal med banken. 

Banken använder sig av säkerheter så som pantsättning av bostäder, 
fastigheter, företagsinteckningar och objektssäkerheter. Säkerheternas 
värde skall alltid baseras på marknadsvärde. Marknadsvärde definieras 
som det mest sannolika priset för tillgången vid en försäljning på en 
marknad vid ett visst givet tillfälle.

I tabellerna nedan specificeras moderbolagets kreditexponering och 
värde för dess säkerheter brutto och netto. I koncernen tillkommer köpta 
förfallna fodringar. 
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Maximal exponering för kreditrisk samt värde av säkerheter för finansiella tillgångar som är föremål för förlustreservering enligt IFRS 9 i moderbolaget. 
I koncernen tillkommer enbart köpta förfallna fordringar, därför specificeras endast moderbolaget nedan:

Kreditriskexponering brutto och netto, 2018-12-31
Kreditrisk- 

exponering
Förlust-

reserv
Redovisat 

värde
värde av 

säkerheter
Kreditrisk-exponering  

m hänsyn till säkerheter

Tillgodohavanden hos centralbanker 1 117,7 0,0 1 117,7 – 1 117,7

Belåningsbara statsskuldsförbindelser mm 1 993,2 0,0 1 993,2 – 1 993,2

Utlåning till kreditinstitut 230,5 0,0 230,5 – 230,5

Utlåning till allmänheten 17 234,8 -1 063,1 16 171,5 1 364,6 15 177,5

Utlåning mot säkerhet av:

Statlig och kommunal borgen  

(inklusive krediter till stat och kommun)

Pantbrev i villa- och fritidsfastigheter  

(inklusive bostadsrätter) 791,7 -32,3 759,5 775,2 16,6

Pantbrev i flerfamiljsfastigheter  

(inklusive bostadsrättsföreningar) 29,3 0,0 29,2 9,3 20,0

Pantbrev i jordbruksfastigheter 1,0 0,0 1,0 0,8 0,2

Pantbrev i andra näringsfastigheter 12,4 -0,3 12,1 7,5 4,9

Företagsinteckning 6,4 -0,1 6,3 5,0 1,4

Övriga (inklusive krediter utan säkerhet samt ej 

utnyttjade krediter i räkning) 16 394,0 -1 030,5 15 363,4 566,9 15 134,5

varav: kreditinstitut 0,0 0,0

Summa: 20 576,1 -1 063,1 19 512,9 1 364,6 18 518,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 101,6 – 101,6 – 101,6

Statspapper och andra offentliga organ 101,6 – 101,6 – 101,6

 AAA 101,6 – 101,6 – 101,6

Summa: 101,6 – 101,6 – 101,6

Övriga tillgångar 491,7 – 491,7 – 491,7

Åtaganden 829,6 -1,1 828,5 – 828,5

varav Utställda lånelöften 143,8 -1,1 142,7 – 142,7

          Utställda finansiella garantier – – – – –

Summa: 1 321,3 -1,1 1 320,2 – 1 320,2

Total kreditriskexponering 21 999,0 -1 064,2 20 934,6 1 364,6 19 940,6

Not 3, fortsättning

Riskklassificeringssystemet
Bankens riskklassificeringssystem klassificerar krediterna i olika risk-
klasser beroende på risken för fallis semang. Koncernen har utvecklat 
en egen riskklassningsmodell för privatpersoner som används för 
riskbedömning vid nyutlåning. Vid nyutlåning till företagskunder 
 används främst en  kreditrating från ett externt kreditupplysningsföretag. 
Riskklassificeringens mål är att förutsäga fallissemang inom ett år.

Kundernas riskklassindelning utvärderas löpande. Den Interna modellen 
bygger på statistiska metoder, vilket förutsätter tillgång till en stor mängd 
information om motparter samt  information om motparter som fallerat. 
För de produkter där statistiska metoder inte är tillämpliga används 
Information från ett externt kreditupplysningsföretag.  För Utlåning till 
allmänheten uttrycks  riskklasser på en skala med 9 klasser, där 1 represen-
terar lägst risk och 7 representerar högst risk, i riskklass 8 hamnar kontrakt 
som saknar score och i riskklass 9 hamnar fallerade kontrakt. Övrig kredit-
exponering i balansräkningen definieras som låg risk.

Kreditriskkoncentrationer
Koncernens utlåning återfinns i Sverige, Norge och Finland. Koncentrations- 
risken uppstår främst utifrån stora exponeringar i enskilda produktgrupper 
och/eller branscher. 

Koncernen mäter och följer exponeringar mot större enskilda 
motparter. Särskilda limiter tillämpas för att begränsa den maximala 

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

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

Förfallna och nedskrivna fordringar
Fordringar anses förfallna när betalningar inte sker tidsmässigt enligt 
avtal. Nivån på reservering eller nedskrivning fastställs utifrån bedöm-
ning av kundens framtida betalningsförmåga samt värdet på aktuella 
säkerheter.

Beräkning av förväntade kreditförluster enligt IFRS 9

IFRS 9 trädde i kraft den 1 januari 2018 som medförde nya regler för 
beräkning av reserv för förväntade kreditförluster för finansiella tillgångar 
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värderade till upplupet anskaffningsvärde. Beräkningen av förväntade 
kreditförluster görs på avtalsnivå. Genom att göra en rad antaganden 
och använda historisk data om motpartens egenskaper så delas avtalen 
in i respektive riskklass som styr reservens storlek och omfattning.

Banken tillämpar en modellbaserad beräkning för majoriteten av avtal 
främst för steg 1 och 2. I modellen använder man sig av historisk, aktuell 
och framåtblickande information. De historiska uppgifterna ger underlag 
och kvantifierar modellens parametrar. Aktuella balanser används som 
input för beräkningen samt hänsyn tas till makroekonomiska parametrar i 
en begränsad utsträckning.

För att genomföra beräkningar för förväntade kreditförluster 
(Expected Credit Losses, ECL) tar Banken fram ett antal parametrar. 
Dessa är sannolikhet för fallissemang (PD), exponering vid fallissemang 
(EAD) och förlust vid fallissemang (LGD) samt förväntad löptid för avtalet. 
Den förväntade kreditförlusten i en framtida period räknas ut genom att 
multiplicera nuvärdet av exponeringen vid fallissemang (EAD) med sanno-
likheten för fallissemang (PD) och med förlust vid fallissemang (LGD).

Beräkningen byggs på statistiska modeller som är anpassade för 
respektive segment i bankens portfölj. Med segmenten här menas risk-
mässigt likartade exponeringar där riskparametrarna kan skattas baserat 
på en gemensam uppsättning riskfaktorer. Modellen innehåller även 
bestämda definitioner av betydande ökning av kreditrisk som styr hur 
avtalen förflyttar sig mellan stegen. Förändringen av kreditrisk mäts på 
individuell avtalsnivå så långt där är möjligt. Vid varje rapporteringstillfäl-
le bedöms samtliga avtal utifrån om det har skett en betydande ökning 
av kreditrisken sedan första redovisningstillfället (avtalets ingående). 
Detta styr sedan om avtalet får en ECL beräknad på 12 månader (Steg 1) 
eller för avtalets hela återstående löptid (Steg 2). 

Den kvantitativa indikator som i första hand används för att bedöma 
förändring i kreditrisken är den relativa förändringen mellan avtalets 
ursprungliga risk och avtalets risk vid rapporteringstillfället. Det huvud-
sakliga kriteriet för att ett avtal bedöms ha fått en betydande ökning 
av kreditrisk då avtalet flyttats till Steg 2, enligt modellen är att PD vid 
rapporteringstillfället har ökat med två riskklasser. Därutöver finns det 
andra kvalitativa faktorer som enligt bankens bedömning medför en 
betydande ökning i kreditrisk där motparten är 30-89 dagar försenad 
med betalning, ” backstop” som standarden rekommenderar. Om avtalet 
klassificeras som förhöjd kreditrisk redovisas reserven för förväntade 
kreditförluster för hela återstående löptiden. Modellen tillåter även en 
omvänd process där avtalet kan flyttas tillbaka till Steg 1 om det inte 
längre föreligger en betydande försämring i kreditrisk sedan första 
redovisningstillfället.

Steg 3 består av fordringar som varit förfallna i mer än 90 dagar. Den 
förväntade kreditförlusten beräknas som förväntad nedskrivning efter 
förväntad återvinning över fordrans resterande livstid. För definitionen av 
förfallna och nedskrivna fordringar se ovan i samma avsnitt.

Sannolikhet för fallissemang (PD)

PD för 12 månader och PD för återstående löptid motsvarar sannolik-
heten för fallissemang som förväntas inträffa under de kommande 12 
månaderna respektive den finansiella tillgångens hela återstående löptid. 
De baseras på de förhållanden som existerar på balansdagen samt fram-
tida ekonomiska förhållanden som påverkar kreditrisk. PD-modellerna är 
baserade på homogena delsegment av den totala kreditportföljen, till ex-
empel produktgrupp. De används för att härleda 12 månaders PD och PD 
för återstående löptid. Intern riskklassificering ger indata till PD-modeller 
som baseras på IFRS 9. Historisk information för fallissemang används för 
att skapa terminsstrukturer för PD på balansdagen, vilka sedan justeras 
för att härleda framåtriktade PD. 

Förlust vid fallissemang (LGD)

LGD motsvarar de beräknade kreditförluster som väntas vid fallisse-
mang med hänsyn tagen till förväntat värde av framtida återvinningar, 
realisering av säkerheter, när i tiden återvinningarna förväntas ske och 
pengars tidsvärde. Vid beräkning av LGD är säkerhetstyp, säkerhetsvärde 
och avtalsinformation ett minimikrav. LGD-beräkningarna baseras på 
historisk information av förlustdata i homogena delsegment av den totala 
kreditportföljen. 

Exponeringar vid fallissemang (EAD)

EAD representerar en beräknad kreditexponering vid ett framtida 
datum för fallissemang med hänsyn tagen till förväntade förändringar 
i kreditexponeringen på balansdagen. Bankens metod för modellering 
av EAD återspeglar nuvarande avtalsvillkor för återbetalning av kapital 
och ränta, förfallodatum och förväntat utnyttjande av outnyttjade limiter 
för revolverande kreditfaciliteter och oåterkalleliga åtaganden utanför 
balansräkningen.

Förväntad löptid

Banken beräknar förväntade kreditförluster med hänsyn tagen till risk 
för fallissemang under återstående löptid. Generellt är förväntad löptid 
begränsad till den maximala avtalsperiod som banken är utsatt för 
kreditrisk även om en längre period överensstämmer med affärspraxis. 
Alla avtalsvillkor tas hänsyn till när förväntad löptid fastställs, inklusive 
återbetalnings-, förlängnings- och överföringsalternativ som är bindande 
för banken. Det enda undantaget från denna generella princip tillämpas 
på vissa revolverande krediter, såsom kreditkort, där förväntad löptid 
är den förväntade beteendemässiga löptiden, vilken uppskattas genom 
produktspecifik historisk data och sträcker sig upp till 5 år. 
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Not 3, fortsättning

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

KONCERNEN MODERbOLAgET

Variabel Förändring 2019 2018 2019 2018

5% 123,5 87,7 7,9 14,2

 - 5% -126,2 -119,3 -8 -14,5

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

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

Marknads- och ränterisk för in- och utlåning:
Risker i inlåning från allmänheten 

Variabel Förändring 2019 2018

Inlåningsräntan förändras  Resultat före skatt + 1%-enhet -184,5 -180,2

 - 1%-enhet 152,8 146,6

Eget kapital + 1%-enhet -143,9 -140,5

 - 1%-enhet 119,2 114,4
Risker i utlåning till allmänheten 

Variabel Förändring 2019 2018

Utlåningsräntan förändras  Resultat före skatt + 1%-enhet 185,1 182,8

 - 1%-enhet -185,1 -182,8

Eget kapital + 1%-enhet 144,4 142,6

 - 1%-enhet -144,4 -142,6
Risker i utlåning till kreditinstitut 

Variabel Förändring 2019 2018

Utlåningsräntan förändras  Resultat före skatt + 1%-enhet 3,1 2,8

 - 1%-enhet -3,1 -2,8

Eget kapital + 1%-enhet 2,4 2,2

 - 1%-enhet -2,4 -2,2

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

Valutakursrisk innebär vidare att risken för att bedömt verkligt värde 
på, eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument, varierar på 
grund av förändringar i valutakurser. Bolaget utsätts för valutakursris-
ker från euro (EUR), US dollar (USD), norska kronor (NOK) och danska 
kronor (DKK).

Valutakursrisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade 
tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter-
na. Detta innebär att bolaget är exponerat för omräkningsdifferenser 
vilka begränsas med valutasäkringsinstrument. Sammanställning över 
bolagets tillgångar och skulder per valuta visas i not 36 Valutafördelning 
på balansdagen. Nedan tabell visar transaktionsexponering och 
omräkningseffekt.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för förluster till följd av föränd ringar i räntor samt 
valuta- och aktiekurser eller andra kursrelaterade instrument.  Koncernen 
har inte någon tradingverksamhet i syfte att bedriva handel med värde-
papper eller valutor. Koncernens kapitalrisk, risken för förlust av placerat  
nominellt kapital, är mycket begränsad då placeringar nästan uteslutande 
sker i räntebärande instrument och med låg motpartsrisk. 

Genom att rutinmässigt fastställa samtliga exponeringar kan netto-
positioner avseende såväl ränta som valutor kontrolleras och  minimeras. 
Beskrivning av faktiska risker återfinns i känslighets analysen nedan 
avseende räntor samt valutakursförändringar.
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KONCERN MODERbOLAgET
Variabel Förändring 2019 2018 2019 2018
Valutakursen förändras 
SEK-EUR

Resultat före skatt + 10%-enheter 11,8 6,1 11,8 7,0

 - 10%-enheter -11,8 -6,1 -11,8 -7,0

Eget kapital + 10%-enheter 9,2 4,8 9,2 5,4

 - 10%-enheter -9,2 -4,8 -9,2 -5,4

Valutakursen förändras 
SEK-DKK

Resultat före skatt + 10%-enheter 0,5 0,5 0,5 0,5

 - 10%-enheter -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

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

 - 10%-enheter -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Valutakursen förändras 
SEK-USD

Resultat före skatt + 10%-enheter 0,0 0,0 0,0 0,0

 - 10%-enheter 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 - 10%-enheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Valutakursen förändras 
SEK-NOK

Resultat före skatt + 10%-enheter 0,9 0,5 0,8 0,5

 - 10%-enheter -0,9 -0,5 -0,8 -0,5

Eget kapital + 10%-enheter 0,7 0,4 0,7 0,4

 - 10%-enheter -0,7 -0,4 -0,7 -0,4

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk menas risken att inte kunna fullgöra de betalningar 
Marginalen Bank-koncernen åtagit sig att göra inom ramen för utlåning 
och inlåning. Styrelsen i Marginalen Bank har det övergripande ansvaret 
för hanteringen av koncernens likviditetsrisker. I särskilda instruktioner 
har styrelsen inom vissa ramar delegerat ansvar till olika funktioner.

Marginalen Bank-koncernen följer löpande upp sin likviditetsposi-
tion, samt analyserar likviditetsrisken. Prognoser upprättas för koncer-
nens likviditets reserv för att säkerställa att koncernen har tillräckligt 
med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. 
Riskrapportering omfattar både daglig monitorering av likviditetsflöden 
och riskmått (limiter). Riskmätningssystemen är integrerade med system 
för transaktionshantering och system för kapitalförvaltning.

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

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

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

Målet för Marginalen Banks likviditetshantering är att placera likvidi-
tetsreserven på ett säkert sätt utan spekulativa inslag. Marginalen Bank 
delar in likvid iteten i olika kategorier beroende på tillgänglighetsgrad. 
Likviditeten hanteras av bankens treasuryfunktion.

Tabellen nedan sammanfattar likviditetsreserven per 31 december 2018:

Likviditetsreserv

MODERbOLAgET
2019-12-31 2018-12-31

Kassa samt tillgodohavande 
hos centralbanker

2 586,0 1 117,7

Tillgodohavande hos andra 
banker

162,2 230,5

Värdepapper emitterade av 
stat, centralbank eller multi- 
nationella utvecklingsbanker

820,6 1 811,7

Värdepapper emitterade av 
kommuner och övriga offent-
liga enheter

201,5 101,7

Andras säkerställda  
obligationer

103,2

Summa 3 770,3 3 364,7

varav buffert 3 608,1 3 134,3

Marginalen Banks kortsiktiga betalningsberedskap speglas i dess LCR-
mått. LCR-måttet är ett mått där likviditetsbufferten ställs i relation till 
likviditetsutflöden under en stressperiod på 30 kalenderdagar. Per de-
cember 2019 uppgick LCR-måttet till 192,5 % (180,2), vilket väl överstiger 
det kvantitativa kravet om 100%. 

Marginalen Banks långsiktiga finansieringsprofil speglas i dess NSFR-
mått. NSFR (Net Stable Funding Ratio) - stabil nettofinansieringskvot, 
ställer en banks tillgängliga stabila finansiering i relation till dess behov 
av stabil finansiering vid marknads- och finansieringsstress. Per decem-
ber 2019 uppgick Marginalen Banks NSFR-mått till 132,2 % (125,1), vilket 
överstiger det förväntade framtida minimikravet om 100%.
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Finansiella skulder
Tabellen analyserar de finansiella skulder, inklusive upplupen ränta som 
kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen 
återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges 
i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. I tabellen har 

Återstående kontraktstid till förfall 

Per 31 december 2019
Upp till 

30 dagar
31 dagar  

till 1 år
Mellan 

1 och 2 år
Mellan 

2 och 5 år Mer än 5 år

Summa 
odiskonterat 

kassaflöde

Inlåning från allmänheten 5 506,9 7 112,8 3 597,2 2 174,6 365,7 18 757,2

Skulder till kreditinstitut 0,0 7,5 7,5 22,6 87,2 124,9

Övriga skulder 55,7 202,4 143,7 401,9

Derivat 0,6 - - - - 0,6

Efterställda skulder - 69,0 69,0 207,0 1 058,4 1 403,4

Åtaganden 230,2 760,8 - - - 990,9

Summa 5 793,4 8 152,6 3 673,7 2 404,2 1 655,0 21 678,8

Återstående kontraktstid till förfall 

Per 31 december 2018
Upp till 

30 dagar
31 dagar  

till 1 år
Mellan 

1 och 2 år
Mellan 

2 och 5 år Mer än 5 år

Summa 
odiskonterat 

kassaflöde

Inlåning från allmänheten 5 290,8 6 510,1 4 081,1 1 898,0 239,5 18 019,5

Skulder till kreditinstitut 0,0 0,2 0,2 0,7 64,7 65,8

Övriga skulder 71,1 17,3 68,3 199,7

Derivat 5,4 - - - - 5,4

Efterställda skulder - 69,0 69,0 207,0 1 058,4 1 403,4

Åtaganden 143,8 684,7 - - - 828,4

Summa 5 511,1 7 281,3 4 150,4 2 173,9 1 562,3 20 322,5

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. Marginalens hantering av operativa risker 
bygger på en strukturerad riskidentifieringsprocess som genomförs 
minst årligen  på enhetsnivå  genom workshops. De identifierade riskerna 
aggregeras sedan upp på bank- respektive koncernnivå. Till de identifie-
rade riskerna kopplas sedan relevanta interna kontroller för att mitigera 
riskerna.

Inom Marginalen Bank (moderbolaget) finns ett kvalitets- och led-
ningssystem. Ledningssystemet beskriver på ett strukturerat sätt ”vårt 
arbetssätt” och finns tillgängligt för alla anställda via bankens intranät. 
Syftet med ledningssystemet är att skapa mekanismer för styrning, 
kontroll och rapportering. Via ledningssystemet har alla anställda tillgång 
till koncernens styrande dokument, verksamhetsmål, nyckelkontroller, 
handböcker, processer och rutiner. Målet med ledningssystemet är att 
säkerställa kvalitet, hållbarhet, kundnytta, riskmedvetande och regelef-
terlevnad. Marginalen Banks ledningssystem bygger på ISO 9001-kraven 
om kvalitet och kundnytta, samt del regulatoriska kraven och COSO-
principerna för intern kontroll och styrning.  Tillgången till detta är en 
resurs och trygghet för alla anställda inom Marginalen Bank, vilket i sin 
tur har en riskreducerande verkan.

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

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

Faktor Påverkan

bNP Sjunkande BNP kan medföra  en lägre efterfrågan på 
krediter vilket ger lägre utlåningstillväxt för koncernen. 

Arbetslöshet Ökad arbetslöshet kan medföra sämre betalnings-
förmåga hos koncernens lånekunder och därmed 
ökade framtida kreditförluster.

Reporänta Då följsamheten är god mellan in- och utlånings-
räntorna bedöms räntenettot vara oförändrat.

KPI Påverkar allmänna kostnadsutvecklingen.

bostadspriser Lägre bostadspriser kan ge ökade reserveringsbehov.

balansdagens valutakurser och räntenivåer använts för beräkning av 
framtida kassaflöden. Avseende efterställda skulder har en löptid om 10 
år antagits. 

Not 3, fortsättning
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NOT 4 Rörelsesegment

2019, mkr Sverige Norge Finland  Elimineringar Totalt

Resultaträkning

Ränteintäkter 948,7 8,7 30,5 -66,5 921,4

Leasingintäkter 51,5 - - - 51,5

Räntekostnader -334,9 -6,3 -20,2 58,7 -302,7

Räntenetto 665,4 2,3 10,3 -7,8 670,2

Intäkter från andelar i koncernföretag 46,8 - - -46,8 -

Provisionsintäkter 131,0 - 28,8 - 159,7

Provisionskostnader -58,5 - -48,7 - -107,2

Provisionsnetto 72,5 - -19,9 - 52,5

Nettoresultat av finansiella transaktioner -24,9 2,1 56,9 24,1 58,2

Övriga rörelseintäkter 26,7 - - -0,1 26,6

Summa rörelseintäkter 786,5 4,5 47,3 -30,6 807,5

Summa rörelsekostnader före kreditförluster -499,5 -4,4 12,4 4,4 -487,1

Resultat före kreditförluster 286,9 - 59,6 -26,1 320,3

Kreditförluster -112,4 - - 0,3 -112,1

Rörelseresultat 174,5 - 59,6 -25,8 208,2

balansräkning

Utlåning till allmänheten 17 677,4 157,4 620,4 -773,8 17 681,4

Summa tillgångar 22 905,6 198,5 740,9 -1 549,3 22 295,5

Summa skulder 21 156,9 156,2 676,7 -1 640,1 20 349,6

Interna/externa intäkter

Intäkter, externa kunder 653,0 4,4 47,2 - 704,6

Intäkter, internt 133,4 - - -30,5 102,9

Summa rörelseintäkter 786,4 4,4 47,2 -30,5 807,5

2018, mkr Sverige Norge Finland  Elimineringar Totalt

Resultaträkning

Ränteintäkter 916,9 2,6 23,6 -40,4 902,6

Leasingintäkter 57,9 - - - 57,9

Räntekostnader -301,2 -1,0 -12,3 40,4 -274,2

Räntenetto 673,6 1,6 11,3 0,0 686,3

Intäkter från andelar i koncernföretag 69,5 - - -69,5 -

Provisionsintäkter 136,1 - 28,8 - 164,9

Provisionskostnader -47,6 - -41,9 - -89,5

Provisionsnetto 88,5 - -13,1 - 75,4

Nettoresultat av finansiella transaktioner 14,1 0,5 62,6 51,7 129,0

Övriga rörelseintäkter 32,9 - - -0,2 32,7

Summa rörelseintäkter 878,6 2,1 60,8 -18,1 923,5

Summa rörelsekostnader före kreditförluster -507,1 -1,9 13,3 0,2 -495,6

Resultat före kreditförluster 371,6 0,2 74,1 -17,8 428,0

Kreditförluster -146,1 - - 0,4 -145,7

Rörelseresultat 225,5 0,2 74,1 -17,5 282,3

balansräkning

Utlåning till allmänheten 17 200,1 82,2 547,8 -381,5 17 448,6

Summa tillgångar 21 989,0 91,6 597,8 -1 272,3 21 406,2

Summa skulder 20 443,6 81,4 529,3 -1 368,4 19 686,0

Interna/externa intäkter

Intäkter, externa kunder 768,9 2,1 60,8 - 831,8

Intäkter, internt 109,8 - - -18,1 91,7

Summa rörelseintäkter 878,6 2,1 60,8 -18,1 923,5
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Rörelsesegmenten redovisas i enlighet med IFRS 8, vilket innebär att 
segmentinformationen presenteras utifrån högste verkställande be-
slutsfattarens perspektiv och segmenten identifieras utifrån den interna 
rapporteringen till den verkställande direktören som är identifierad som 
den högste verkställande beslutsfattaren. Marginalen Bankkoncernens 
verksamhet presenteras uppdelat på följande segment: Sverige, Norge 
och Finland, vilket speglar bankens utlåningsportfölj. 

Intäkter från avtal med kunder
Standarden för Intäkter från avtal med kunder, IFRS 15, tillämpas för 
olika typer av tjänster som i resultaträkningen huvudsakligen redovisas 
som Provisionsintäkter, IFRS15 (för mer info se sid 45) är även till-
lämplig på vissa tjänster som återfinns i posten Övriga intäkter. Övriga 
intäkter avser dock i allt väsentligt inte intäkter från avtal med kunder. 
Intäkterna skall redovisas vid den tidpunkt när prestationsåtagandet är 
uppfyllt och banken erhåller sin betalning. Marginalen Banks intäkter 

är uteslutande identifierade så som avtal om finansiering, finansiella 
instrument, leasingavtal eller försäkringsavtal. Därmed träffas de flesta 
avtal av IFRS 9 och införandet har därmed inte haft någon väsentlig 
påverkan. Marginalen Banks intäkter från avtal med kunder redovisas 
direkt i redovisningen då alla intäkter i all väsentlighet också fullgjort sina 
prestationsåtagande.

För mer info se redovisningsprinciper (sid 44-49).

Uppdelning av intäkter kopplade till IFRS 15 Sverige

Tidpunkt för redovisning av intäkter:

Externa inkassoarvoden, intäktsförs direkt. 27,4

Summa: 27,4

NOT 5 Räntenetto

KONCERN MODERbOLAg

2019 2018 2019 2018

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut och centralbanker 0,4 0,0 - 0,0

Utlåning till allmänheten 919,5 901,7 820,0 812,3

Räntebärande värdepapper 1,3 0,7 1,3 0,7

varav obligationer till verkligt värde 1,3 0,7 1,3 0,7

Övriga ränteintäkter 0,1 0,2 0,1 0,2

Summa ränteintäkter 921,3 902,6 821,4 813,2

varav ränteintäkter från koncernföretag 54,9 52,8 121,4 83,4

Genomsnittlig ränta på utlåning till allmänheten, %  5,4 5,2 0,1 5,0

Leasingintäkter 51,5 57,9 51,5 57,9

varav leasinghyror 291,0 327,9 291,0 327,9

varav avskrivningar -237,0 -264,2 -237,0 -264,2

varav övriga intäkter/kostnader -2,5 -5,8 -2,5 -5,8

Räntekostnader

Inlåning från kreditinstitut -1,6 -0,5 -1,6 -0,5

Inlåning från allmänheten -183,2 -178,0 -183,2 -178,3

varav kostnad för insättningsgaranti -24,5 -22,9 -24,5 -22,9

Räntebärande värdepapper -2,0 -9,2 -2,0 -9,2

varav obligationer till verkligt värde -2,0 -9,2 -2,0 -9,2

Efterställda skulder -75,4 -56,9 -75,4 -56,9

Övriga räntekostnader -40,5 -29,6 -32,7 -29,3

Summa räntekostnader -302,7 -274,2 -294,9 -274,1

varav räntekostnader till koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Räntenetto 670,2 686,3 578,0 597,0
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NOT 6 Provisionsnetto

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Utlåningsprovisioner 75,7 80,1 75,7 80,1

Provisionsarvoden 83,9 84,5 24,8 24,7

Övriga provisioner - 0,3 - 0,3

Summa provisionsintäkter 159,7 164,9 100,6 105,1

Förmedlingsprovisioner -107,2 -89,5 -0,8 -0,3

Summa provisionskostnader -107,2 -89,5 -0,8 -0,3

Provisionsnetto 52,5 75,4 99,8 104,8

NOT 7  Nettoresultat av finansiella transaktioner

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Räntebärande värdepapper - 0,2 - 0,2

Räntederivat -17,3 -19,9 -17,3 -19,9

Valutaderivat -15,0 -40,7 -13,2 -40,7

Summa -32,4 -60,4 -30,6 -60,4

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde via 
resultaträkningen

Förvärvade kreditportföljer 75,8 155,9 -10,0 2,6

Valutakursdifferenser 14,7 33,5 14,7 36,1

Summa 90,5 189,4 4,7 38,7

Summa Nettoresultat av finansiella transaktioner 58,2 129,0 -25,9 -21,6

NOT 8 Övriga rörelseintäkter

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Övriga kortavgifter 12,7 19,7 12,7 19,7

Koncerninterna intäkter 10,4 10,4 10,4 10,6

Övriga rörelseintäkter 3,5 2,6 3,5 2,5

Summa 26,6 32,7 26,6 32,8
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Not 9 Personalkostnader
KONCERN MODERbOLAg

Löner och andra ersättningar, mkr 2019 2018 2019 2018

– till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra  
ledande befattningshavare (inkl. särskild reglerad personal) 1) 31,5 29,8 31,5 29,6

– till övriga anställda 133,6 126,5 131,8 124,0

165,1 156,3 163,3 153,6

Pension

– till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare 4,4 4,2 4,4 4,2

– till övriga anställda 19,5 21,5 19,3 20,8

23,9 23,4 23,7 22,7

Sociala avgifter 57,9 54,6 57,2 53,5

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader  
och sociala avgifter

246,9 234,4 244,2 229,8

MODERbOLAg

Styrelse och ledande befattningshavare 2019 2018

Styrelseledamöter 6 6

Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 7 7

varav

kvinnor 3 3

män 4 4

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare i 
Marginalen bank bankaktiebolag

Löner och andra ersättningar 2019 2018

Mari Boman, Ordförande 2) – 0,2

Peter Lönnquist, Ordförande 3) 0,4 0,5

Håkan Österberg 0,4 0,4

Gunilla Herlitz 0,4 0,4

Peter Sillén 0,4 0,4

Anna-Greta Sjöberg, Ordförande4) 0,5 0,4

Per Andersson Verkställande direktör 5) 0,9 0,5

Ewa Glennow Verkställande direktör och 
styrelseledamot 2,8 2,8

Andra ledande befattningshavare  
(inkl. särskilt reglerad personal) 28,0 26,8

Summa 33,9 32,4

KONCERN MODERbOLAg

Medelantalet anställda 2019 2018 2019 2018

Sverige 280 271 277 268

Finland - - - -

Norge - - - -

varav

kvinnor 148 146 146 144

män 132 125 131 124

Pension 2019 2018

Ewa Glennow Verkställande direktör from 
2018-02-12 och styrelseledamot

0,2 0,2

Per Andersson  Verkställande direktör tom 
2018-02-12

0,1

Andra ledande befattningshavare 4,4 4,2

4,6 4,5

Marginalen Banks ersättningssystem är utformat och har som ambition 
att attrahera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare som 
bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra 
goda prestationer, sunda beteenden samt ett risktagande som är anpassat 
efter Marginalens värderingar och styrelsens fastställda risktolerans. 
Ersättningen baseras på erfarenhet, ansvar och prestation. Den ska främja 
ett långsiktigt engagemang för att skapa hållbara värden för våra kunder. 

1) Jämförelsesiffror för tidigare år har justerats
2) Ordförande t.o.m april 2018
3) Ordförande fr.o.m maj 2018 t.o.m april 2019

4) Ordförande fr.o.m maj 2019
5) Ersättningen avser t.o.m maj 2019
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Ersättningsstrategi
Marginalen Banks ersättningsstrategi främjar en god värdegrund i vilken 
korrekt beteende och ett balanserat risktagande hos medarbetarna till 
förmån för kundernas bästa, internt så väl som externt, uppmuntras. 
Det innebär att Marginalen Banks huvudregel är att de anställda enbart 
erhåller en fast ersättning då det bedöms främja en effektiv riskhantering 
och stödja de långsiktiga affärsmålen.

Banken tillämpar individuell lönesättning. Ersättningen bestäms utifrån 
en normallön för den aktuella befattningen och de aktuella arbetsupp-
gifterna. Normallönen utgår från ett bedömt marknadsläge samt de krav 
som ställs på lönebildning utifrån kollektivavtalet som

banken omfattas av. Marginalen Bank arbetar aktivt för lika lön för 
likvärdigt arbete för att attrahera mångfald och utvärderar löpande 
ersättningsstrukturen och dess konkurrenskraft.

Ersättningsstruktur
Marginalen Banks ersättningsstruktur består av två huvudkomponen-
ter, fast lön samt pensioner och andra förmåner. Som ett komplement 
används även kontantbaserad rörlig ersättning, främst riktat till säljande 
 befattningar. Den totala ersättningen speglar komplexiteten, ansvaret 
och det ledarskap som behövs för respektive befattning liksom indivi-
dens prestation i förhållande till Marginalen Banks  verksamhetsstyrnings-
modell (Objective Key results, OKR)  och utvärderingsmodell (Vad (50%), 
Hur (30%) och Engagemang (20%) ).

Utbetalning av rörliga ersättningar är anpassad till risktagandet i 
respektive befattning.

Kontantbaserad rörlig ersättning
Rörligt baserad lön sker endast till enstaka säljare. Inom Marginalen Bank 
är kontantbaserad rörlig ersättning baserad på riskjusterat vinstmått och 
medarbetarens presta tion utifrån de mål som har fastställts i enhetlighet 
med affärsplan och berörd resultatenhet. Därtill ska hänsyn också tas till 
att den anställde följer interna regler och uppfyller företagets värdering-
ar.  Garanterad kontantbaserad rörlig ersättning kan utgå till medarbetare 
inom säljande befattningar under den anställdes första 6 månader inom 
Marginalen Bank. 

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

Personal med väsentlig inverkan på bankens riskprofil
Marginalen Bank definierar personal med väsentlig inverkan på Bankens 
riskprofil i enlighet med den tekniska standarden som anges i EU förord-
ningen 604/2014 enligt följande;

• Medarbetare i verkställande ledning
• Medarbetare i ledningsorgan
• Medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner,
• Medarbetare som leder en väsentlig affärsenhet
• Medarbetare som leder funktion som ansvarar för 

 I) rättsliga frågor, 
 II) finansfrågor och ekonomisk analys, 
 III) personal, 
 IV) ersättningspolicy samt 
 V) informationsteknik.

– Medarbetare som ingår, vid kreditrisk exponering till ett nominellt värde 
per transaktion som representerar min 0,5 % av Bankens eget kapital/
kärnprimärkapital och som är minst 5 miljoner EURO, som:

I. har ansvar att föreslå kredit, strukturera kreditprodukter eller
II. har befogenhet att fatta, godkänna eller inge veto mot beslut eller
III.  är medlem i en kommitté som har befogenhet att fatta sådana 

beslut
• Medarbetare som har rätt att fatta beslut om att godkänna eller 

lägga in veto mot införande av nya produkter.
• Medarbetare som har ledningsansvar för en Medarbetare definierad 

ovan.
• Medarbetare som erhållit en total ersättning under föregående bud-

getår uppgående till 500 000 Euro.
• Medarbetare som är bland de 0.3 % av Medarbetare som erhållit den 

högsta totala ersättningen under föregående budgetår.
• Medarbetare vars totala ersättning under föregående budgetår varit 

lika stor eller högre än Medarbetare i den verkställande ledningen.

Bankens medarbetare uppbär huvudsakligen en fast ersättning baserad 
på individuella kriterier såväl som marknadsmässighet. 

Banken har analyserat samtliga medarbetare utifrån kvalitativa och 
kvantitativa kriterier och funnit att Banken har medarbetare med inver-
kan på Bankens riskprofil i nedanstående kategorier.  
En del medarbetare förekommer i flera kategorier.

1.  Medarbetare i verkställande ledning
2.  Medarbetare i ledningsorgan
3.  Medarbetare med ansvar för kontrollfunktion
4.  Medarbetare som leder väsentlig affärsverksamhet
5.  Medarbetare med ansvar för rättsliga frågor, finansfrågor, ekono-

misk analys, personal, ersättningspolicy, och informationsteknik
6.  Medarbetare i kreditprocessen som bereder, beslutar eller avslår 

krediter överstigande 5 miljoner Euro
7.  Medarbetare i KRA
8.  Medarbetare som leder medarbetare i punkt 1-6
9.  Medarbetare som erhåller ersättning över 500 000 Euro, är en av 

de 0,3 % som erhåller högst ersättning, eller total ersättning lika 
eller högre än Medarbetare i verkställande ledning. 

Ersättning till verkställande direktören och verkställande ledningen 
Marginalen Banks styrelse beslutar om ersättning till verkställande 
direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen samt till 
Chef för funktionen riskkontroll och Chef för funktionen regelefterlevnad 
efter förslag från styrelsens särskilda ledamot. Den totala ersättningen 
till verkställande direktören och ledamöterna i verkställande ledningen 
under 2019 baserades på två huvudkomponenter, fast lön samt pension 
och andra förmåner. Pensions planerna för ledamöterna i  verkställande 
ledningen följer Marginalen Banks pensions- och försäkringspolicy. 

Inget avtal om avgångsvederlag finns för verkställande direktör eller 
ledningen. Uppsägningstiden  för verkställande direktör uppgår till 12 
månader. 
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Not 10 Leasing

Koncern 2019

Nyttjanderättstillgång byggnader Inventarier Utrustning
bilar och  

transportmedel Totalt

Per 1 januari 2019 152,8 0,5 0,6 153,8

Avskrivning -13,5 0,0 -0,1 -13,6

Per 31 december 2019 139,3 0,4 - 0,6 140,3

Koncern 2019

Leasingskuld Långfristig Kortfristig Total

Leasingskuld - byggnader 138,3 1,0 139,3

Leasingskuld - inventarier 0,4 – 0,4

Leasingskuld - bilar och transportmedel 0,5 – 0,6

Total leasingskuld 139,3 1,0 140,3

Koncern 2019

Förändring av leasingskulden
1 januari 

2019
Nya avtal och 

förnyelse av avtal Ersättningar 
Omräknings-

differens övrigt
31 december 

2019

Leasingskuld - byggnader 152,8 152,8

Leasingskuld - inventarier 0,5 0,5

Leasingskuld - utrustning 0,6 0,6

Amortering -10,1

Total 153,9 - - - - 143,7

Koncern 2019

Förfallotidpunkt för leasingskulden 2019-12-31

2020 0,1

2021 -

2022 0,6

2023 0,5

2024 -

längre än 5 år 139,2

Total 140,3

 

Operationella leasingavtal 2018  
enligt tidigare regelverk IAS17 2018

Total leasing- och hyreskostnad under året 17,7

Framtida minimileaseavgifter avseende operationella 
leasingavtal med en återstående löptid om:

Mindre än 1 år 17,6

Längre än 1 år men högst 5 år  68,3

Längre än 5 år men högst 10 år  85,1

Längre än 10 år 34,0

Summa 205,0
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NOT 11 Revisionsarvode

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Ey

Revisionsuppdrag 4,3 3,3 3,4 2,8

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1,6 1,2 1,4 1,2

Skatterådgivning 0,1 0,4 0,1 0,3

Summa Ey 6,1 4,9 4,9 4,3

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 iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget innefattar översiktlig 

granskning av delårsrapporter, myndighetsrapportering och tjänster i 
anslutning till intygsgivning och utlåtanden. Skatterådgivning innefattar 
allmänna tjänster för utlandsboende och andra beskattningsfrågor. Övriga 
tjänster innefattar rådgivning i redovisningsfrågor, tjänster i samband med 
företagsförvärv/verksamhetsförändringar, operationell effektivitet och 
bedömning av intern kontroll.

Not 12 Kreditförluster, netto

KONCERN MODERbOLAg

Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018 2019 2018

Lån till upplupet anskaffningsvärde

Reserveringar - Steg 1 59,4 -20,5 59,4 -20,9

Reserveringar - Steg 2 43,0 -27,2 43,0 -27,2

Reserveringar - Steg 3 -162,6 -77,0 -162,6 -77,0

Summa -60,2 -124,7 -60,2 -125,1

Nedskrivning -57,9 -23,8 -58,2 -23,8

Återvinningar 5,9 3,9 5,9 3,9

Summa -52,0 -19,9 -52,3 -19,9

Summa lån till upplupet anskaffningsvärde -112,2 -144,6 -112,4 -145,0

Lånelöften och finansiella garantiavtal

Reserveringar - Steg 1 0,1 -1,1 0,1 -1,1

Reserveringar - Steg 2 - - - -

Reserveringar - Steg 3 - - - -

Summa 0,1 -1,1 0,1 -1,1

Summa kreditförluster -112,1 -145,7 -112,3 -146,1
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Not 13 Skatt

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt -55,6 -78,2 -43,7 -63,1

Aktuell skatt avseende tidigare år -2,0 -9,0 -2,0 -9,0

Aktuell skattekostnad -57,6 -87,2 -45,7 -72,1

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -7,1 20,7 -5,8 21,5

Redovisad skatt i resultaträkning -64,7 -66,5 -51,5 -50,6

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat, specificering

Uppskjuten skatt på värdeförändring säkringar av nettoinvesteringar -1,3 -0,7 -1,3 -0,7

Total uppskjuten skatt -1,3 -0,7 -1,3 -0,7

Koncernen 2019 % 2018 %

Skillnad mellan redovisad skatt och  
skatt baserad på gällande svensk skattesats

Resultat före skatt 204,3 282,3

Skatt enligt gällande skattesats1) -43,7 21,4 -62,1 22,0

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0,0 0,0 1,1 -0,4

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -16,1 7,9 -14,2 5,0

Förändrad uppskjuten skatteskuld på grund av ändrad skattesats 3,2 -1,6 9,1 -3,2

Andra skattesatser i utländska enheter 0,8 -0,4 1,9 -0,7

Skatt hänförlig till tidigare år -2,0 1,0 -9,0 3,2

Uppskjuten skatt på underskott hänförligt till poster som redovisas 
mot eget kapital -6,9 3,4 6,7 -2,4

Redovisad skatt i resultaträkningen -64,7 31,7 -66,5 23,6

Moderbolaget 2019 % 2018 %

Skillnad mellan redovisad skatt och  
skatt baserad på gällande svensk skattesats

Resultat före skatt 170,5 224,4

Skatt enligt gällande skattesats1) -36,5 21,4 -49,4 22,0

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 10,0 -5,9 15,3 -6,8

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -16,1 9,5 -14,2 6,3

Skatt hänförlig till tidigare år -2,0 1,2 -9,0 4,0

Uppskjuten skatt på underskott hänförligt till poster som redovisas 
mot eget kapital -6,9 4,0 6,7 -3,0

Redovisad skatt i resultaträkningen -51,5 29,5 -50,6 22,5

KONCERN MODERbOLAg

Förändring av uppskjuten skatt 2019 2018 2019 2018

Skatteeffekt hänförlig till orealiserade förluster på derivat 0,0 1,9 0,0 1,9

Skatteeffekt hänförlig till värdeförändring portföljer -1,3 11,0 0,0 11,8

Skatteeffekt hänförlig till obligationer 0,0 1,1 0,0 1,1

Skatteeffekt hänförlig till underskottsavdrag -5,8 6,7 -5,8 6,7

Uppskjuten skatt -7,1 20,7 -5,8 21,5

1) Gällande skattesats (2019), i Sverige 21,4%, i Norge 24% och gällande skattesats i Finland är 20%. 
 
Specificering av uppskjuten skatt se not 27 Avsättningar.
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NOT 14 Belåningsbara statsskuld- 
 förbindelser m.m.

Koncern och  
moderbolag
mkr

2019 2018

Redovisat
värde

Nominellt
belopp

Redovisat
värde

Nominellt
belopp

verkligt värde via 
resultat räkningen

Svenska Staten,  
Kommuner & Landsting 1 123,8 1 075,0 1 993,2 1 875,0

Summa  1 123,8 1 075,0 1 993,2 1 875,0

mkr 2019 2018

Löptidsinformation

Återstående löptid om 
högst 3 månader 200,2 454,2

Återstående löptid längre 
än 3 månader men högst 
1 år 655,4 -

Återstående löptid längre 
än 1 år men högst 5 år 268,3 1 539,0

Återstående löptid längre 
än 5 år - -

Summa  1 123,8 1 993,2

Not 15 Utlåning till kreditinstitut

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Betalbart vid 
anfordran 259,2 234,5 114,1 186,2

Spärrade medel 48,1 44,2 48,1 44,2

Summa 307,3 278,8 162,2 230,5

Utlåning i  
svenska kronor 137,1 190,9 137,1 190,9

Utlåning i  
utländsk valuta 170,2 87,9 25,1 39,6

Summa 307,3 278,8 162,2 230,5

Spärrade medel avser depositioner till kortutgivare med 23,2 (22,2). 

Not 16 Utlåning till allmänheten

Nedan tabell visar utlåning till allmänheten i moderbolaget och 
koncernen.

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Utlåning till 
allmänhet, 
brutto 18 771,9 18 511,9 17 568,3 17 234,8

varav Steg 1 11 026,5 11 792,8 12 864,7 13 210,8

varav Steg 2 2 240,6 1 482,5 2 240,6 1 482,5

varav Steg 3 
egengenererade 
fordringar 2 056,3 2 183,7 2 056,3 2 183,7

varav Steg 3 
förvärvade for-
dringsportföljer 3 448,5 3 052,8 406,6 357,7

Summa re-
serveringar -1 090,5 -1 063,2 -1 090,5 -1 063,2

varav Steg 1 -59,7 -119,2 -59,7 -119,2
varav Steg 2 -89,8 -132,7 -89,8 -132,7

varav Steg 3 -941,1 -811,3 -941,1 -811,3

Utlåning till  
allmänhet, 
netto

17 681,4 17 448,6 16 477,8 16 171,5

KONCERN MODERbOLAg

Reserverings-
grad 2019 2018 2019 2018

Steg 1 % 0,5 1,0 0,5 0,9

Steg 2 % 4,0 9,0 4,0 9,0

Steg 3 %  
egengenererade 
fordringar 45,8 37,2 45,8 37,2

Förvärvade fordringsportföljer värderas i enlighet med IFRS 9 och redo-
visas netto i steg 3, utlåning till allmänheten
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Nedan tabeller visar förändringar i moderbolaget. Utlåning i Steg 1 i 
Koncernen innehåller elimineringar för koncerninterna  mellanhavanden 
som uppgår till -1 838,2 mkr, samt i Steg 3  tillkommer  förvärvade 
förfallna portföljer till värde av 3 041,8 mkr (se tabellen ovan för 
sammanställning).

Förändringar i redovisat bruttovärde och förlustreserver i moderbolaget:

Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade
Kreditförsämrade 
vid köp/utgivning Totalt

Mkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 3

Redovisat bruttovärde: 

Redovisat bruttovärde per 1 januari 2018 12 450,9 1 327,0 1 622,5 426,1 15 826,4

Nya finansiella tillgångar 4 725,6 253,9 670,5 2,6 5 652,5

Bortbokade finansiella tillgångar -3 715,7 -310,8 -160,2 -70,9 -4 257,6

Avskrivningar 0,0 0,0 -21,5 0,0 -21,5

Förflyttning till steg 1 444,9 -432,2 -12,6 0,0 0,0

Förflyttning till steg 2 -663,1 671,6 -8,5 0,0 0,0

Förflyttning till steg 3 -64,6 -27,0 91,6 0,0 0,0

Valutaeffekt 32,9 0,0 0,0 0,0 32,9

Övrigt 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1

Redovisat bruttovärde per 31 december 
2018

13 210,8 1 482,5 2 183,9 357,8 17 234,8

Förlustreserver

Förlustreserver per 1 januari 2018 -97,2 -105,5 -762,5 0,0 -965,2

Nya finansiella tillgångar -53,0 -31,1 -52,0 0,0 -136,1

Bortbokade finansiella tillgångar 5,3 67,1 8,6 0,0 80,9

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) 38,9 -49,5 9,5 0,0 -1,1

Förändringar i makroekonomiska scenarier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändringar pga. expertutlåtanden 
(manuella modifieringar och individuella 
bedömningar) 0,0 0,0 -5,4 0,0 -5,4

Förflyttning till steg 1 -25,4 31,7 1,8 0,0 8,1

Förflyttning till steg 2 10,1 -51,8 1,6 0,0 -40,1

Förflyttning till steg 3 2,1 6,4 -10,7 0,0 -2,3

Modifierade finansiella tillgångar som inte 
resulterat i avbokning från balansräkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1

Förlustreserver per 31 december  2018 -119,2 -132,7 -811,3 0,0 -1 063,1

Redovisat värde, netto 13 091,6 1 349,8 1 372,5 357,7 16 171,5

öppningsbalans per 1 januari 2018 12 353,7 1 221,5 860,0 426,1 14 861,1

Utgående balans per 31 december 2018 13 091,6 1 349,8 1 372,5 357,7 16 171,5

Följande tabell visar förändringar i redovisat bruttovärde och reserv 
för moderbolaget som en jämförelse mellan den 1 januari och den 31 
december 2019.

Not 16, fortsättning
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Ej kreditförsämrade Kreditförsämrade
Kreditförsämrade 
vid köp/utgivning Totalt

Mkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 3

Redovisat bruttovärde: 

Redovisat bruttovärde per 1 januari 2019 13 210,8 1 482,5 2 183,8 357,7 17 234,8

Nya finansiella tillgångar 4 401,0 544,1 27,3 132,0 5 104,4

Bortbokade finansiella tillgångar -3 760,3 -628,7 -258,7 -79,2 -4 726,8

Avskrivningar 0,0 0,0 -58,0 0,0 -58,0

Förflyttning till steg 1 291,9 -290,2 -1,7 0,0 0,0

Förflyttning till steg 2 -1 201,4 1 202,6 -1,2 0,0 0,0

Förflyttning till steg 3 -93,0 -69,8 162,8 0,0 0,0

Valutaeffekt 15,7 0,0 0,0 -3,9 11,8

Övrigt 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1

Redovisat bruttovärde per 31 december 
2019

12 864,7 2 240,6 2 056,3 406,6 17 568,3

Förlustreserver

Förlustreserver per 1 januari 2019 -119,2 -132,7 -811,3 0,0 -1 063,2

Nya finansiella tillgångar -35,9 -44,7 -143,9 0,0 -224,5

Bortbokade finansiella tillgångar 26,4 45,4 45,2 0,0 116,9

Förändrade riskvariabler (EAD, PD, LGD) 70,0 1,3 13,1 0,0 84,5

Förändringar i makroekonomiska scenarier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändringar pga. expertutlåtanden 
(manuella modifieringar och individuella 
bedömningar) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förflyttning till steg 1 -24,5 31,4 0,6 0,0 7,5

Förflyttning till steg 2 18,4 -28,4 0,9 0,0 -9,2

Förflyttning till steg 3 5,2 37,9 -43,6 0,0 -0,6

Modifierade finansiella tillgångar som inte 
resulterat i avbokning från balansräkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1

Förlustreserver per 31 december  2019 -59,7 -89,8 -941,1 0,0 -1 090,5

Redovisat värde, netto 12 805,0 2 150,8 1 115,2 406,6 16 477,8

Utgående balans per 31 december 2019 12 805,0 2 150,8 1 115,2 406,6 16 477,8
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Not 16, fortsättning

Redovisat bruttovärde och förlustreserv – branschfördelning  
i moderbolaget   

 31 december 2019

Mkr
Redovisat  

bruttovärde
Förlust-

reserv
Redovisat  

nettovärde

Utlåning till  
allmänheten 17 568,3 -1 090,5 16 477,8

Privatkunder 12 463,5 -996,3 11 467,2

Bolån 738,2 -22,6 715,6

Kooperativ 0,0 0,0 0,0

Blanco 11 725,3 -973,7 10 751,6

Företagskunder 5 104,8 -94,2 5 010,6

Jordbruk, fiske, skog 30,4 -0,8 29,7

Tillverkning 65,2 -4,1 61,1

Offentlig sektor 63,9 -5,7 58,2

Bygg 155,6 -7,4 148,2

Detaljhandel 98,4 -11,4 87,0

Transport 141,7 -15,4 126,3

Hotell och restaurang 147,2 -12,8 134,4

Informationsteknologi 15,7 -0,9 14,7

Bank och försäkring 4,6 -0,1 4,5

Fastighetsförvaltning 454,8 -4,7 450,1

Tjänstesektor 164,9 -8,5 156,4

Övrig utlåning till 
företag 3 762,5 -22,5 3 740,0

Utlåning till  
allmänheten exklusive 
Riksgälden och åter-
köpsavtal

17 568,3 -1 090,5 16 477,8

Riksgäldskontoret 0,0 0,0 0,0

Återköpsavtal, Riks-
gäldskontoret 0,0 0,0 0,0

Återköpsavtal, övriga 0,0 0,0 0,0

Summa utlåning till 
allmänheten 17 568,3 -1 090,5 16 477,8

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Löptidsinformation

Återstående löptid om 
högst 3 månader 931,6 922,7 931,6 922,7

Återstående löptid 
längre än tre månader 
men högst ett år 1 229,8 1 198,7 1 229,8 1 198,7

Återstående löptid 
längre än ett år men 
högst 5 år 2 953,8 3 581,5 2 953,8 3 581,5

Återstående löptid mer 
än 5 år 11 362,5 10 468,5 11 362,5 10 468,5

Summa 16 477,8 16 171,5 16 477,8 16 171,5

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Räntebindningstid

Återstående bind-
ningstid om högst  
3 månader 17 311,0 16 980,9 16 107,4 15 703,8

Återstående bindnings-
tid längre än 3 månader 
men högst 1 år 112,9 177,6 112,9 177,6

Återstående bindning-
stid längre än ett år 
men högst 5 år 257,5 290,1 257,5 290,1

Summa 17 681,4 17 448,6 16 477,8 16 171,5

Not 17 Obligationer och andra  
 räntebärande värdepapper

2019 2018

Koncern och  
moderbolag, mkr

Redovisat
värde

Nominellt
belopp

Redovisat
värde

Nominellt
belopp

verkligt värde via 
resultaträkningen

Säkerställda  
obligationer¹ - - 101,5 100,0

Summa  - - 101,5 100,0
1) Noterade värdepapper

2019 2018

Löptidsinformation

Återstående löptid om högst  
3 månader - -

Återstående löptid längre än  
3 månader men högst 1 år – 101,5

Återstående löptid längre än 1 år  
men högst 5 år - -

Summa – 101,5

MARGINALEN BANK – ÅRSREDOVISNING 2019

70 NOTER



Not 18 Derivat
Alla värdeförändringar redovisats löpande över resultatet.

Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018

valutasäkringsinstrument valuta verkligt värde Nominellt värde verkligt värde Nominellt värde

Valutaterminer EUR 4,1 1 345,9 3,8 1 155,7

Valutaterminer NOK -4,5 238,9 1,0 86,1

Valutaterminer USD 0,1 12,2 0,1 10,8

Summa -0,2 1 596,9 4,9 1 252,6

varav förfaller efter mer än 12 månader - - - -

Derivat avser valutasäkring av banktillgodohavanden och fordringar i EUR, USD samt NOK.

Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018

Räntesäkringsinstrument valuta verkligt värde Nominellt värde verkligt värde Nominellt värde

Ränteterminer SEK 0,8 -900,0 0,5 -1 450,0

Summa 0,8 -900,0 0,5 -1 450,0

Summa derivat 0,6 696,9 5,4 -197,4

varav förfaller efter mer än 12 månader – - - - -

Not 19 Aktier och andelar
2019 2018

Redovisat värde Redovisat värde

Jamiibora Scandinavia 
AB 1) 1,5 5,5

Summa  1,5 5,5

1) Jamiibora Scandinavia AB org nr 556707-6269 (onoterat) 9 200 
B-aktier à 1 200 kr. Innehavet handlas inte på en aktiv marknad.

Not 20  Aktier och andelar i koncernföretag
Moderbolag 2019 2018

Aktier och andelar i koncern-
företag, mkr Org.nr Säte Antal aktier Andel % Redovisat värde Redovisat värde

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

Sergel Finans AS 2) 993245887 Sandefjord 10  000  000 100 46,2 14,0

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

Summa  705,1 672,9

Utdelningar från koncernföretag  uppgår till 113,7 mkr (166,5).

1) Eget kapital uppgår till 1,0 mkr och resultatet 2019 uppgår till 0,0 mkr.
2) Eget kapital uppgår till 42,2 mkr och resultatet 2019 uppgår till 0,1 mkr.
3) Eget kapital uppgår till 64,1 mkr och resultatet 2019 uppgår till 47,7 mkr. 
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Not 21 Immateriella och materiella  
 anläggningstillgångar
Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018

Utvecklingsprojekt

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 45,0 27,8

Årets aktiveringar 96,2 58,5

Omklassificering till  
övriga immateriella -98,0 -41,3

Utgående redovisat värde 43,2 45,0

Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018

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

Ingående anskaffningsvärde 167,5 126,2

Omklassificering från  
pågående utvecklingsprojekt 98,0 41,3

Försäljning/utrangeringar -11,5 -

Summa 254,0 167,5

Ack. avskrivningar

Ingående ack avskrivningar -94,3 -77,5

Årets avskrivningar -24,2 -16,8

Försäljning/utrangeringar 11,5 –

Summa -107,0 -94,4

Utgående redovisat värde 147,0 73,2

Utgående redovisat värde  
immateriella tillgångar

190,3 118,3

Moderbolag, mkr 2019 2018

Materiella anläggnings tillgångar

Inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 54,5 49,3

Årets inköp 2,9 5,4

Försäljningar och utrangeringar -12,9 -0,2

Summa 44,5 54,5

Ack. avskrivningar

Ingående ack avskrivningar -32,0 -23,8

Årets avskrivningar -6,6 -8,2

Försäljningar och utrangeringar 12,8 0,0

Summa -25,8 -32,0

Utgående redovisat värde  
materiella tillgångar 18,8 22,5

Materiella anläggningstillgångar avser enbart moderbolaget, i koncernen 
tillkommer även leasing enligt IFRS16, för mer info se not 10.

Not 22 Övriga tillgångar
KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Kundfordringar 60,3 59,3 59,7 58,4

Fordran på  
koncernföretag - - 210,7 217,6

Skattefordran 85,5 80,5 52,2 70,5

Övriga fordringar 15,1 24,4 15,1 15,2

Summa övriga 
tillgångar 160,9 164,2 337,7 361,7

varav förfaller 
efter mer än 12 
månader - - - -

Reserv osäkra 
fordringar ingår 
i ovan -1,6 -9,0 -1,6 -9,0

Not 23 Förutbetalda kostnader och  
 upplupna intäkter

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Upplupna rän-
teintäkter 22,7 34,6 22,8 34,6

Upplupna 
arvoden och 
utlägg 2,9 3,5 2,9 3,5

Inkassoarvode 3,6 3,9 3,6 3,9

Avifordringar 15,0 62,6 15,0 62,6

Övriga upplupna 
intäkter 4,3 2,0 4,3 2,1

Förutbetalda 
kostnader 36,1 43,9 18,8 22,9

Summa 84,5 150,4 67,2 129,5

Varav förfaller 
efter mer än 12 
månader - - - -

Not 24 Inlåning från allmänheten

Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018

Inlåning i svenska kronor

Finansiella företag 117,5 1 123,3

Icke finansiella företag 2 274,6 1 449,5

Företaghushåll 2 541,4 2 441,1

Övriga hushåll 13 326,9 12 800,1

Offentlig förvaltning 193,9 205,5

Summa 18 454,3 18 019,5
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Not 25 Övriga skulder
KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Skuld till moder-
företag 149,6 79,4 149,6 79,4

Skuld till övriga 
koncernföretag 2,2 1,2 2,2 1,2

Klientmedel 3,2 8,6 3,2 8,6

Leverantörss-
kulder 60,2 73,3 28,5 36,4

Innehållen skatt 
från kunder  20,0 17,3 20,0 17,3

Skatteskuld 0,1 2,8 5,6 0,0

Leasingskulder 143,7 -

Övriga skulder 23,0 46,9 14,8 26,0

Summa 401,9 229,5 223,9 169,0

Not 26 Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter

KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Förutbetalda 
intäkter 37,0 40,2 37,0 40,2

Upplupna räntor 145,6 159,6 145,6 159,6

Upplupna per-
sonalkostnader 18,5 20,4 18,3 21,9

Övriga upplupna 
kostnader 56,2 39,4 31,2 19,3

Summa 257,3 259,6 232,1 241,0

Varav förfaller 
efter mer än 12 
månader - - - -

Not 27 Avsättningar
KONCERN MODERbOLAg

mkr 2019 2018 2019 2018

Uppskjuten  
skatteskuld 223,3 222,1 0,4 1,1

Ingående 
balans 222,1 236,0 1,1 15,9

Uppskjuten 
skatt i resul-
taträkningen 1,2 -13,9 -0,7 -14,8

Utgående 
balans 223,3 222,1 0,4 1,1

Not 28 Efterställda skulder

Koncern och  
moderbolag

2019

Räntesats
Förfallo-

dag
Redovisat 

värde
Nominellt 

värde

övrigt Primärkapital

Eviga förlagslån, 
externt1) 9,50% Evigt 299,0 300,0

Supplementärkapital

Tidsbundet  
förlagslån, externt1) 5,96% 2028-10-30 296,2 300,0

Tidsbundet  
förlagslån, externt1) 5,97% 2029-08-28 294,7 300,0

Summa 889,9 900,0

Koncern och  
moderbolag

2018

Räntesats
Förfallo- 

dag
Redovisat 

värde
Nominellt 

värde

övrigt Primärkapital

Eviga förlagslån, 
externt1) 9,50% Evigt 297,6 300,0

Supplementärkapital

Tidsbundet  
förlagslån, externt1) 7,50% 2024-10-09 298,9 300,0

Tidsbundet  
förlagslån, externt1)

6,0% + 
stibor 2028-10-30 294,5 300,0

Summa 891,0 900,0

2019 2018

Kostnader för efterställda skulder 75,4 56,9

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

Not 29 Skulder till kreditinstitut
Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018

Utländskt kreditinstitut 122,7 64,3

Summa 122,7 64,3

Avser inlåning från European Investment Fund (11,7 mEUR).  
Lånet förfaller 2027-09-30
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Not 30 För egna skulder ställda  
 säkerheter
Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018

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

Företagsinteckningar 35,0 35,0

Övriga ställda panter och jämförliga 
säkerheter

148,1 159,0

Summa 183,1 194,0

Not 31 Åtaganden
Koncern och moderbolag, mkr 2019 2018

Beviljade ej utbetalda lån 230,2 143,8

Outnyttjad del av beviljad kontokredit 760,8 684,7

Summa 991,0 828,4

Not 32 Kapitaltäckning

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

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

Marginalen Bank bedömer kapitalet på basis av 
kapitaltäcknings relationerna.

Kapitaltäckningsanalys
bakgrund
Gemensamma regler om tillsynskrav för kreditinstitut har beslutats av 
EU. Avsikten med reglerna är dels att förstärka institutens motståndskraft 
mot nya kriser, dels att öka förtroendet för att instituten ska klara av att 
hantera nya kriser.

Information om Marginalen Banks kapitaltäckning i årsredovisningen 
avser sådan information som ska lämnas enligt 6 kap 3-4 §§ i Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag och som avser information 
som framgår av artiklarna 92.3 d och f, 436, 437 b och 438 i förordning 
(EU) nr 575/2013 och av 8 kap. 8 § Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, samt 
bilaga 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013.

Övriga upplysningar som krävs enligt FFFS 2014:12 och förordningen 
(EU) nr 575/2013 lämnas på Marginalen Banks webbsida, www.margina-
len.se

Information om kapitalbas och kapitalkrav
Beräkning av kapitalbas och kapitalkrav är utförd i enlighet med 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (CRR), 
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om införande 
av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om 
tillsynskrav och kapitalbuffertar. Utfall avser beräkning i enlighet med 
lagstadgat minimikrav på kapital, benämnt pelare 1, för kreditrisk, mark-
nadsrisk och operativ risk och CVA-risk samt kapitalbehov för att hålla en 
kapitalkonserveringsbuffert och en kontracyklisk buffert.

Kreditrisk beräknas på samtliga exponeringar som ska kapital-
täckas. Exponeringar riskviktas i enlighet med schablonmetoden. 
Kapitalkravet för kreditrisk utgör 8 procent av riskvägt exponerings-
belopp. Marknadsrisk utgörs av valutakursrisk där kapitalkravet beräknas 
som 8 procent på nettoposition beräknad enligt Europa parlamentets och 
Rådets förordning (EU) 575/2013 (CRR). Kapitalkrav för kreditvärdig-
hetsjusteringsrisk, CVA-risk, beräknas enligt schablonmetoden och avser 
positioner i OTC-derivat.

Marginalen Bank och ESCO Marginalen AB:s konsoliderade situation 
bytte från och med 2019-12-31 från basmetoden till schablonmetoden för 
beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker.

Upplysningarna avser även övrigt kapitalbasbehov (pelare 2) i enlighet 
med FFFS 2014:12.

Den konsoliderade situationens primär- och supplementärkapital 
har justerats i enlighet med den tolkning som europeiska bankmyndig-
heten (EBA) publicerade i november 2019 avseende medräkningsbara 
kapitalinstrument.
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Samlad redog.relse f.r totalt kapitalbehov och kapitalbas 2019-12-31.

MARgINALEN bANK KONSOLIDERAD SITUATION

belopp

Andel av riskvägt
exponerings-

belopp belopp

Andel av riskvägt
exponerings-

belopp

Kärnprimärkapitalkrav enligt artikel 92 CRR (Pelare 1) 578,6 4,5% 895,6 4,5%

Övrigt kärnprimärkapitalbehov (Pelare 2) 177,1 1,4% 221,7 1,1%

Kombinerat buffertkrav 626,7 4,9% 907,4 4,6%

Totalt kärnprimärkapitalbehov 1 382,4 10,8% 2 024,7 10,2%

Kärnprimärkapital 1 499,6 11,7% 2 180,1 11,0%

Primärkapitalkrav enligt artikel 92 CRR (Pelare 1) 771,4 6,0% 1 194,1 6,0%

Övrigt primärkapitalbehov (Pelare 2) 215,1 1,7% 269,2 1,4%

Kombinerat buffertkrav 626,7 4,9% 907,4 4,6%

Totalt primärkapitalbehov 1 613,2 12,5% 2 370,7 11,9%

Primärkapital 1 993,6 15,5% 2 582,4 13,0%

Kapitalbaskrav enligt artikel 92 CRR (Pelare 1) 1 028,6 8,0% 1 592,2 8,0%

Övrigt kapitalbehov (Pelare 2) 265,7 2,1% 332,5 1,7%

Kombinerat buffertkrav 626,7 4,9% 907,4 4,6%

Totalt kapitalbasbehov 1 921,0 14,9% 2 832,1 14,2%

Summa kapitalbas 2 584,5 20,1% 2 992,1 15,0%

Följande tabeller visar en detaljerad redogörelse för kapitalbehov och kapitalbas i Marginalen Bank och konsoliderad situation i enlighet
med FFFS 2014:12 och bilaga IV till Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013.
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MARgINALEN bANK KONSOLIDERAD SITUATION

Kapitalbas 2019 2018 2019 2018

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

Ej utdelade vinstmedel 1 381,2 1 318,2 2 102,7 1 844,6

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 -7,5

Resultat, netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som 
har verifierats av personer som har en oberoende ställning 119,0 92,3 181,6 259,6

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 1 552,7 1 462,9 2 284,5 2 096,9

Avgår ytterligare värdejustering 0,0 -2,1 0,0 -2,1

Avgår immateriella tillgångar -190,3 -118,3 -244,5 -167,5

Avgår uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgår innehav i enheter i den finansiella sektor i vilka institutet har en  
väsentlig investering 0,0 0,0 0,0 -9,2

Återläggning enligt övergångsregler till IFRS 9 137,2 189,0 140,2 191,2

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -53,1 68,7 -104,4 12,4

Kärnprimärkapital 1 499,6 1 531,6 2 180,1 2 109,3

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 494,1 297,6

varav klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsstandarder 195,1 0,0

varav klassificerade som skulder enligt tillämpliga redovisningsstandarder 299,0 297,6

Kvalificerande primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott 
som utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje part 402,2 297,6

Primärkapitaltillskott 494,1 297,6 402,2 297,6

Primärkapital (kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott) 1 993,6 1 829,2 2 582,4 2 406,9

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 590,9 593,4

Kvalificerande kapitalbasinstrument som ingår i konsoliderat supple-
mentärkapital som utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje part 409,8 563,4

Supplementärkapital 590,9 593,4 409,8 563,4

Totalt kapital (primärkapital + supplementärkapital) 2 584,5 2 422,6 2 992,1 2 970,3

Marginalen Banks primärkapitaltillskott uppfyller de villkor och bestämmelser som följer av kapitaltäckningsförordningen (EU) nr 575/2013.
Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning
av skulder mellan moderföretag och dotterföretag.

MARgINALEN bANK KONSOLIDERAD SITUATION

Riskvägt exponeringsbelopp 2019 2018 2019 2018

Kreditrisk enligt schablonmetoden

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

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myn-
digheter 0,0 175,9 0,0 201,0

Exponeringar mot offentliga organ 0,0 0,0 0,0 0,0

Exponeringar mot institut 35,9 48,8 113,6 93,8

Exponeringar mot företag 1 549,9 1 034,6 571,5 374,6

Exponeringar mot hushåll 7 794,1 8 176,1 8 518,9 8 889,4

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 244,3 355,2 244,3 355,2

Fallerande exponeringar 1 711,9 1 541,1 8 225,8 7 230,5

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 0,0 10,1 0,0 10,1

Aktieexponeringar 160,3 132,0 48,4 86,9

Övriga poster 59,8 64,7 351,8 52,0

Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk 11 556,0 11 538,5 18 074,3 17 293,4

Riskvägt exponeringsbelopp för CVA-risk 0,0 0,2 0,2 0,9

Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisk (valutarisk) 7,0 0,0 19,8 0,0

Riskvägt exponeringsbelopp för operativ risk (Schablonmetoden) 1 294,4 1 807,9

Riskvägt exponeringsbelopp för operativ risk (Basmetoden) 1 465,2 2 143,0

Summa riskvägt exponeringsbelopp 12 857,4 13 004,0 19 902,2 19 437,3
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MARgINALEN bANK KONSOLIDERAD SITUATION

Kapitalkrav 2019 2018 2019 2018

Pelare 1

Kreditrisk enligt schablonmetoden

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker - - - -

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myn-
digheter - 14,1 - 16,1

Exponeringar mot offentliga organ - - - -

Exponeringar mot institut 2,9 3,9 9,1 7,5

Exponeringar mot företag 124,0 82,8 45,7 30,0

Exponeringar mot hushåll 623,5 654,1 681,5 711,1

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 19,5 28,4 19,5 28,4

Fallerande exponeringar 136,9 123,3 658,1 578,4

Exponeringar i form av säkerställda obligationer - 0,8 - 0,8

Aktieexponeringar 12,8 10,6 3,9 7,0

Övriga poster 4,8 5,2 28,1 4,2

Summa kapitalkrav för kreditrisk 924,5 923,1 1 445,9 1 383,5

Kapitalkrav för CVA-risk - - - 0,1

Kapitalkrav för marknadsrisk (valutakursrisk) 0,6 - 1,6 -

Kapitalkrav för operativ risk (Schablonmetoden) 103,6 144,6

Kapitalkrav för operativ risk (Basmetoden) 117,2 171,4

Summa kapitalkrav - Pelare 1 1 028,6 1 040,3 1 592,2 1 555,0

Pelare 2

Koncentrationsrisk 150,4 143,6 211,5 201,9

Ränterisk i bankboken 114,4 50,2 121,0 50,8

Pensionsrisk - - - -

Summa kapitalbehov - Pelare 2 264,8 193,8 332,5 252,8

Kapitalbuffertar

Kapitalkonserveringsbuffert 321,4 325,1 497,6 485,9

Kontracyklisk buffert 305,3 248,7 409,8 345,3

Summa kapitalkrav - Kapitalbuffertar 626,7 573,8 907,4 831,2

Totalt kapitalbehov 1 920,0 1 808,0 2 832,1 2 639,0

Kapitalrelationer och buffertar

Kärnprimärkapitalrelation 11,7% 11,8% 11,0% 10,9%

Primärkapitalrelation 15,5% 14,1% 13,0% 12,4%

Total kapitalrelation 20,1% 18,6% 15,0% 15,3%

Institutspecifika buffertkrav 9,4% 8,9% 9,1% 8,8%

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

  varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 2,4% 1,9% 2,1% 1,8%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 7,2% 7,3% 6,5% 6,4%
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Not 33 Likviditetsreserv

Likviditetsreserv

MARgINALEN bANK KONSOLIDERAD SITUATION

2019 2018 2019 2018

Tillgångar på nivå 1 3 608,1 3 134,3 3 609,6 3 135,5 

Kassa samt tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 1 117,7 2 587,5 1 118,9 

Värdepapper emitterade eller garanterade av stat, centralbank, multilatera-
la utvecklingsbanker eller internationella organisationer 820,6 1 811,7 820,6 1 811,7 

Värdepapper emitterade av kommuner eller offentliga enheter 201,5 101,7 201,5 101,7 

Säkerställda obligationer av extremt hög kvalitet - 103,2 - 103,2 

Tillgångar på nivå 2A - - - -

Tillgångar på nivå 2b - - - -

Likviditetsbuffert 3 608,1 3 134,3 3 609,6 3 135,5 

Tillgodohavanden hos andra banker 162,2 230,5 536,5 438,5 

Likviditetsreserv 3 770,3 3 364,8 4 146,1 3 574,0 

Finansieringskällor

Upplåning från kreditinstitut 122,7 64,3 122,7 64,3 

In- och upplåning från allmänheten 18 454,3 18 019,5 18 453,7 18 019,5 

Primärkapitalinstrument, netto 195,1 - 195,1 -

Efterställda skulder 889,9 891,0 889,9 861,0 

Summa 19 662,0 18 974,8 19 661,4 18 944,8 

övrig information

Likviditetstäckningskvot, % 192,5 180,2 252,9 207,5

Stabil Nettofinansieringskvot, % 132,2 125,1 126,5 120,5

Kvot Likviditetsreserv/Inlåning, % 20,4 18,7 22,5 19,8

Kvot Inlåning/Utlåning % 112,0 111,4 103,8 103,2

Specifikation av Likviditetsreserv i valutor

Marginalen Bank

31 DECEMbER 2019

TOT SEK EUR USD övRIgA

Tillgångar på nivå 1 3 608,1 3 608,1 - - -

Kassa samt tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 2 586,0 - - -

Värdepapper emitterade eller garanterade av stat, centralbank, mul-
tilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer 820,6 820,6 - - -

Värdepapper emitterade av kommuner eller offentliga enheter 201,5 201,5 - - -

Säkerställda obligationer av extremt hög kvalitet - - - - -

Tillgångar på nivå 2A - - - - -

Tillgångar på nivå 2b - - - - -

Likviditetsbuffert 3 608,1 3 608,1 - - -

Tillgodohavanden hos andra banker 162,2 135,4 7,0 12,2 7,6 

Likviditetsreserv 3 770,3 3 743,5 7,0 12,2 7,6 
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Marginalen Bank

31 DECEMbER 2018

TOT SEK EUR USD övRIgA

Tillgångar på nivå 1 3 134,3 3 134,3 - - -

Kassa samt tillgodohavanden hos centralbanker 1 117,7 1 117,7 - - -

Värdepapper emitterade eller garanterade av stat, centralbank, mul-
tilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer 1 811,7 1 811,7 - - -

Värdepapper emitterade av kommuner eller offentliga enheter 101,7 101,7 - - -

Säkerställda obligationer av extremt hög kvalitet 103,2 103,2 - - -

Tillgångar på nivå 2A - - - - -

Tillgångar på nivå 2b - - - - -

Likviditetsbuffert 3 134,3 3 134,3 - - -

Tillgodohavanden hos andra banker 230,5 190,9 15,7 11,3 12,6 

Likviditetsreserv 3 364,8 3 325,2 15,7 11,3 12,6 

Konsoliderad situation

31 DECEMbER 2019

TOT SEK EUR USD övRIgA

Tillgångar på nivå 1 3 609,6 3 608,2 1,4 - -

Kassa samt tillgodohavanden hos centralbanker 2 587,5 2 586,2 1,4 - -

Värdepapper emitterade eller garanterade av stat, centralbank, mul-
tilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer 820,6 820,6 - - -

Värdepapper emitterade av kommuner eller offentliga enheter 201,5 201,5 - - -

Säkerställda obligationer av extremt hög kvalitet - - - - -

Tillgångar på nivå 2A - - - - -

Tillgångar på nivå 2b - - - - -

Likviditetsbuffert 3 609,6 3 608,2 1,4 - -

Tillgodohavanden hos andra banker 536,6 266,1 209,3 12,5 48,6 

Likviditetsreserv 4 146,2 3 874,3 210,7 12,5 48,6 

Konsoliderad situation

31 DECEMbER 2018

TOT SEK EUR USD övRIgA

Tillgångar på nivå 1 3 135,5 3 134,3 1,2 - -

Kassa samt tillgodohavanden hos centralbanker 1 118,9 1 117,7 1,2 - -

Värdepapper emitterade eller garanterade av stat, centralbank, mul-
tilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer 1 811,7 1 811,7 - - -

Värdepapper emitterade av kommuner eller offentliga enheter 101,7 101,7 - - -

Säkerställda obligationer av extremt hög kvalitet 103,2 103,2 - - -

Tillgångar på nivå 2A - - - - -

Tillgångar på nivå 2b - - - - -

Likviditetsbuffert 3 135,5 3 134,3 1,2 - -

Tillgodohavanden hos andra banker 438,5 248,3 139,1 11,7 39,4 

Likviditetsreserv 3 574,0 3 382,6 140,3 11,7 39,4 

Not 33, fortsättning
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Not 34 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder

Koncern
Finansiella tillgångar, värderingskategorier 2019-12-31 
mkr

verkligt värde 
via övrigt 

total-resultat

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde

verkligt värde 
via resul-

taträkningen
Summa redo-

visat värde
Summa  

verkligt värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - 2 586,0 - 2 586,0 2 586,0

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 123,8 - - 1 123,8 1 123,8

Utlåning till kreditinstitut - 307,3 - 307,3 307,3

Utlåning till allmänheten - 17 681,4 - 17 681,4 17 736,4

Obligationer och räntebärande värdepapper - - - 0,0 -

Aktier och andelar - - 1,5 1,5 1,5

Derivat - - 0,8 0,8 0,8

Kundfordringar - 60,3 - 60,3 60,3

Övriga fordringar - 185,1 - 185,1 185,1

Summa 1 123,8 20 820,1 2,3 21 946,1 22 001,2

Koncern
Finansiella skulder, värderingskategorier 2019-12-31 
mkr

verkligt värde 
via RR

övriga skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde

Summa redo-
visat värde

Summa  
verkligt värde

Inlåning från allmänheten - 18 454,3 18 454,3 18 454,3

Efterställda skulder - 889,9 889,9 1 210,5

Derivat 0,2 - - 0,2

Leverantörsskulder - 60,2 60,2 60,2

Övriga skulder - 945,0 945,0 945,0

Summa - 20 349,4 20 349,4 20 670,2

Moderbolag
Finansiella tillgångar, värderingskategorier 2019-12-31 
mkr

verkligt värde 
via övrigt 

totalresultat

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde

verkligt värde 
via resultat-

räkningen
Summa redo-

visat värde
Summa  

verkligt värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - 2 586,0 - 2 586,0 2 586,0

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 123,8 - - 1 123,8 1 123,8

Utlåning till kreditinstitut - 162,2 - 162,2 162,2

Utlåning till allmänheten - 16 477,8 - 16 477,8 16 532,8

Obligationer och räntebärande värdepapper - - - 0,0 -

Aktier och andelar - - 1,5 1,5 1,5

Derivat - - 0,8 0,8 0,8

Kundfordringar - 59,7 - 59,7 59,7

Övriga fordringar - 345,2 - 345,2 345,2

Summa tillgångar 1 123,8 19 630,9 2,3 20 757,0 20 812,0

Moderbolag, 
Finansiella skulder, värderingskategorier 2019-12-31 
mkr

verkligt värde 
via RR

övriga skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde

Summa redo-
visat värde

Summa  
verkligt värde

Inlåning från allmänheten - 18 454,3 18 454,3 18 454,3

Efterställda skulder - 889,9 889,9 1 210,5

Derivat 0,2 - - 0,2

Leverantörsskulder - 28,5 28,5 28,5

Övriga skulder - 550,6 550,6 550,6

Summa skulder - 19 923,3 19 923,3 20 244,1
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Koncern 
Finansiella tillgångar, värderingskategorier 2018-12-31 
mkr

verkligt värde 
via övrigt 

total-resultat

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde

verkligt värde 
via resul-

taträkningen
Summa redo-

visat värde
Summa  

verkligt värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - 1 117,7 - 1 117,7 1 117,7

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 993,2 - - 1 993,2 1 993,2

Utlåning till kreditinstitut - 278,8 - 278,8 278,8

Utlåning till allmänheten - 17 448,6 - 17 448,6 17 733,5

Obligationer och räntebärande värdepapper 101,5 - - 101,5 101,5

Aktier och andelar - - 5,5 5,5 5,5

Derivat - - 5,4 5,4 5,4

Kundfordringar - 59,7 - 59,7 59,7

Övriga fordringar - 255,4 - 255,4 255,4

Summa 2 094,8 19 160,2 10,9 21 265,8 21 550,7

Koncern
Finansiella skulder, värderingskategorier 2018-12-31 
mkr

verkligt värde 
via RR

övriga skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde

Summa redo-
visat värde

Summa  
verkligt värde

Inlåning från allmänheten - 18 019,5 18 019,5 18 019,5

Efterställda skulder - 891,0 891,0 924,8

Derivat - - - -

Leverantörsskulder - 73,3 73,3 73,3

Övriga skulder - 702,2 702,2 702,2

Summa - 19 686,0 19 686,0 19 719,8

Moderbolag
Finansiella tillgångar, värderingskategorier 2018-12-31 
mkr

verkligt värde 
via övrigt 

total-resultat

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde

verkligt värde 
via resul-

taträkningen
Summa redo-

visat värde
Summa  

verkligt värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - 1 117,7 - 1 117,7 1 117,7

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 993,2 - - 1 993,2 1 993,2

Utlåning till kreditinstitut - 230,5 - 230,5 230,5

Utlåning till allmänheten - 16 171,5 - 16 171,5 16 478,9

Obligationer och räntebärande värdepapper 101,5 - - 101,5 101,5

Aktier och andelar - - 5,5 5,5 5,5

Derivat - - 5,4 5,4 5,4

Kundfordringar - 58,8 - 58,8 58,8

Övriga fordringar - 432,9 - 432,9 432,9

Summa tillgångar 2 094,8 18 011,4 10,9 20 117,1 20 424,6

Moderbolag
Finansiella skulder, värderingskategorier 2018-12-31 
mkr

verkligt värde 
via RR

övriga skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde

Summa redo-
visat värde

Summa  
verkligt värde

Inlåning från allmänheten - 18 019,5 18 019,5 18 019,5

Efterställda skulder - 891,0 891,0 924,8

Derivat - - - -

Leverantörsskulder - 36,4 36,4 36,4

Övriga skulder - 438,9 438,9 438,9

Summa skulder - 19 385,8 19 385,8 19 419,6

Not 34, fortsättning
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Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts 
för att fastställa verkligt värde på finansiella instrument som redovisas 
i 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 förväntade framtida kassaflöden, där 
diskonteringsräntan satts till den aktuella referensräntan bestämd av 
centralbankerna.

Not 35 Verkligt värde

Marginalen Bank-koncernen värderar vissa finansiella instrument till verk-
ligt värde. Därmed krävs upplysningar om värderingen till verkligt värde 
per nivå enligt värderingshierarki i IFRS 13.

Nivå 1 – Noterade priser (ej justerade) på aktiv marknad för identiska 
 tillgångar eller skulder.
Nivå 2 – Modellvärdering med observerbar inputdata.
Nivå 3 – Modellvärdering där input inte baseras på observerbar 
  marknadsdata. 

Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på onoterade finansiella 
tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker såsom diskon-
terade kassaflöden. Härvid används i möjligaste mån allmänt tillgänglig 
information och i så liten mån som möjligt företagsspecifik information. 

En värdering utifrån diskonterade kassaflöden baseras på prognostise-
rade kassaflöden hänförliga till den specifika tillgången, vilka nuvärdes-
beräknas med en diskonteringsränta (avkastningskrav) som beaktar såväl 
tidsvärdet av pengar samt den risk de prognostiserade kassaflödena är 

associerade med. För en bedömning av en tillgångs verkliga värde utifrån 
diskonterade kassaflöden krävs en bedömning av: 

a) Marknadsmässigt avkastningskrav (diskonteringsränta)
b) Prognostiserade kassaflöden

A) Avkastningskrav 
För att uppskatta marknadens avkastningskrav uppskattas den för 
tillgången genomsnittligt viktade kapitalkostnaden WACC (Weighted 
Average Cost of Capital), utifrån en marknadsmässig fördelning av kapi-
talkostnaden 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. Marknads data som ingår i avkastningskravet har hämtats 
från offentligt tillgänglig information. Den riskfria räntan estimeras utifrån 
marknadsräntor för svenska statsobligationer med en löptid på 10 år. 
Marknadsriskpremien uppskattas utifrån årliga undersökningar på den 
svenska finansmarknaden. Betavärde bedöms utefter en uppskattning 
av tillgångens marknadsrisk, baserat på data från Reuters avseende rele-
vanta jämförelsebolag på svenska marknaden. Kostnaden för långfristig 
finansiering uppskattas utefter allmänt tillgänglig information om ränte-
nivåer för företagsobligationer och värdepapperiserade krediter. 

b) Prognostiserade kassaflöden 
Marginalen Bank-koncernen gör prognoser och antaganden om framtida 
kassaflöden baserat på förväntade flöden och inte på kontrakterade 
 flöden. Förväntade flöden beaktar historiska kassaflöden, typ av ford-
ringar, ålder på gäldenär, nominella belopp på fordringar samt erfaren het 
från liknande tillgångar. Vid varje utvärderingstillfälle tas även hänsyn till 
makrofaktorer såsom BNP-tillväxt, konjunkturläge och ränteläge. 

Följande tabell visar Marginalen Bank-koncernens tillgångar och skulder 
värderade till verkligt värde per 31 december 2019 samt de där verkligt 
värde lämnas i upplysningssyfte.

Koncern 2019-12-31, mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 123,8 - - 1 123,8

Obligationer och räntebärande värdepapper - - - -

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Aktier och andelar - - 1,5 1,5

Derivat - 0,8 - 0,8

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 - - 2 586,0

Utlåning till kreditinstitut 307,3 - - 307,3

Utlåning till allmänheten - - 17 681,4 17 681,4

Övriga tillgångar - - 245,4 245,4

Summa tillgångar 4 017,1 0,8 17 928,3 21 946,2

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Derivat - 0,2 - 0,2

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Inlåning från allmänheten - - 18 454,3 18 454,3

Efterställda skulder - - 889,9 889,9

Övriga skulder - - 1 005,2 1 005,2

Summa skulder - 0,2 20 349,4 20 349,6
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Moderbolag, 2019-12-31, mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 123,8 - - 1 123,8

Obligationer och räntebärande värdepapper - - - 0,0

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Aktier och andelar - - 1,5 1,5

Derivat - 0,8 - 0,8

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 586,0 - - 2 586,0

Utlåning till kreditinstitut 162,2 - - 162,2

Utlåning till allmänheten - - 16 477,8 16 477,8

Övriga tillgångar - - 404,9 404,9

Summa tillgångar 3 872,0 0,8 16 884,2 20 757,0

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Derivat - 0,2 - 0,2

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Inlåning från allmänheten - - 18 454,3 18 454,3

Efterställda skulder - - 889,9 889,9

Övriga skulder - - 579,1 579,1

Summa skulder 0,0 0,2 19 923,3 19 923,5

Koncern 2018-12-31, mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 993,2 - - 1 993,2

Obligationer och räntebärande värdepapper 101,5 - - 101,5

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Aktier och andelar - - 5,5 5,5

Derivat - 5,4 - 5,4

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 1 117,7 - - 1 117,7

Utlåning till kreditinstitut 278,8 - - 278,8

Utlåning till allmänheten - - 17 448,6 17 448,6

Övriga tillgångar - - 315,1 315,1

Summa tillgångar 3 491,2 5,4 17 769,3 21 265,8

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Derivat - - - -

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Inlåning från allmänheten - - 18 019,5 18 019,5

Efterställda skulder - - 891,0 891,0

Övriga skulder - - 775,5 775,5

Summa skulder - - 19 686,0 19 686,0

Not 35, fortsättning
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Moderbolag, 2018-12-31, mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 993,2 - - 1 993,2

Obligationer och räntebärande värdepapper 101,5 - - 101,5

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Aktier och andelar - - 5,5 5,5

Derivat - 5,4 - 5,4

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 1 117,7 - - 1 117,7

Utlåning till kreditinstitut 230,5 - - 230,5

Utlåning till allmänheten - - 16 195,4 16 195,4

Övriga tillgångar - - 491,7 491,7

Summa tillgångar 3 442,9 5,4 16 692,7 20 140,0

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

Derivat - - - -

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Inlåning från allmänheten - - 18 019,5 18 019,5

Efterställda skulder - - 891,0 891,0

Övriga skulder - - 475,3 475,3

Summa skulder - - 19 385,8 19 385,8

Finansiella instrument värderade till verkligt värde baserat på Nivå 3

2019 2018

Ingående balans 5,5 110,9

Nedskrivning aktier och andelar -4,0 -

Omklassificering till upplupet  
anskaffningsvärde - -105,4

Utgående balans 1,5 5,5

Inga omklassificeringar mellan nivåerna har gjorts.
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Not 36 Valutafördelning på balansdagen i SEK

Koncern, mkr 2019 2018

EUR NOK USD DKK EUR NOK USD DKK

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 109,4 47,0 12,2 3,3 54,6 19,4 11,3 2,5

Utlåning till allmänheten 1 434,5 258,3 0,0 2,0 1 288,5 97,5 0,0 2,6

Övriga tillgångar 16,5 0,7 0,0 0,1 15,7 1,0 0,0 0,1

Summa 1 560,4 306,0 12,2 5,4 1 358,8 117,9 11,3 5,2

Skulder

Övriga skulder -96,6 -58,5 -0,2 -0,1 -102,8 -27,0 -0,2 -0,1

Summa -96,6 -58,5 -0,2 -0,1 -102,8 -27,0 -0,2 -0,1

Positioner i derivat (not 18) -1 345,9 -238,9 -12,2 0,0 -1 155,7 -86,1 -10,8 0,0

Nettoposition i valuta 117,9 8,6 -0,2 5,3 100,3 4,8 0,3 5,1

För nettoresultat av finansiella transaktioner se not 7 Netto-resultat av finansiella transaktioner.

Moderbolag, mkr 2019 2018

EUR NOK USD DKK EUR NOK USD DKK

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 5,4 5,9 12,2 3,3 15,7 10,1 11,3 2,5

Utlåning till allmänheten 1 458,3 241,6 0,0 2,0 1 205,7 79,8 0,0 2,6

Övriga tillgångar 0,0 0,7 0,0 0,1 4,6 1,0 0,0 0,1

Summa 1 463,7 248,2 12,2 5,4 1 226,0 90,9 11,3 5,2

Skulder

Övriga skulder 0,0 -0,9 -0,2 -0,1 -0,8 -0,3 -0,2 -0,1

Summa 0,0 -0,9 -0,2 -0,1 -0,8 -0,3 -0,2 -0,1

Positioner i derivat (not 18) -1 345,9 -238,9 -12,2 0,0 -1 155,7 -86,1 -10,8 0,0

Nettoposition i valuta 117,8 8,4 -0,2 5,3 69,5 4,5 0,3 5,1
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Not 37 Transaktioner med närstående

Närstående definieras i ÅRKL 1 kap 4§ (ÅRL 1 kap 8 och 9§§)

Under året har moderbolaget i bankkoncernen lånat ut medel till 
sina tre dotterbolag, Sergel Finans AB, Sergel Finans AS och Sergel 
Finans Oy att användas för förvärv av portföljer med förfallna krediter. 
Inkassoarbetet med dessa portföljer sköts av de närstående bolagen 
Sergel Kredittjänster AB, Sergel Oy, Sergel A/S och Sergel AS. För detta 
debiterar de bearbetande bolagen inkassoprovisioner. Marginalen Bank 
AB har även tillhandahållit koncerninterna tjänster till moderbolaget 
Marginalen AB avseende bl.a. finansiering, administration, treasury och 

lönehantering. Från Marginalen AB och koncernmoderbolaget Esco 
Marginalen AB har managementtjänster köpts in. 

Marginalen Bank har även tillhandahållit finansiering till de närstående 
bolagen Marginalen Group AB och Balken Finans AB.  Slutligen har kon-
cernen hyrt lokaler av det närstående bolaget Fastighets AB Grönlandet.

Uppgifter om transaktioner med närstående fysiska personer 
(Styrelseledamöter och ledande befattningshavare) lämnas i not 9 
personal.

KONCERN MODERbOLAg

2019 2018 2019 2018

Fordringar på närstående

Dotterbolag

Sergel Finans AB 0,0 0,0 1 217,2 1 024,3

Sergel Finans AS 0,0 0,0 140,7 64,6

Sergel Finans OY 0,0 0,0 691,0 546,8

Övriga koncern- eller närståendeföretag

ESCO Marginalen AB 0,0 1,5 0,0 1,5

Marginalen AB 1 783,7 1 676,4 1 783,7 1 676,4

Marginalen Group AB 385,4 190,0 385,4 190,0

Marginalen Fastigheter AB 38,5 40,3 38,5 40,3

Konsult AB Marginalen 0,0 0,0 0,0 0,0

Sergel Kredittjänster AB, Sergel Norge AS, Sergel Oy 17,1 20,9 0,0 0,0

AB Balken Finans 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 2 224,6 1 929,2 4 256,4 3 544,0

Skulder till närstående

Övriga koncern- eller närståendeföretag

ESCO Marginalen AB -3,2 -30,0 -3,2 -30,0

varav efterställda skulder 0,0 -30,0 0,0 -30,0

Marginalen AB -146,0 -79,4 -146,0 -79,4

Marginalen Financial Services AB -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Konsult AB Marginalen -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

Sergel Kredittjänster AB, Sergel Norge AS, Sergel Oy -18,4 -21,2 0,0 0,0

Caplease AB -1,7 -2,0 -1,7 -2,0

Fastighets AB Grönlandet 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -170,0 -133,3 -151,7 -112,1

Intäkter från närstående

Dotterbolag

Sergel Finans AB 0,0 0,0 106,8 127,9

Sergel Finans AS 0,0 0,0 6,4 1,0

Sergel Finans OY 0,0 0,0 67,1 77,8

Övriga koncern- eller närståendeföretag

Marginalen AB 65,3 63,2 65,3 63,2

Marginalen Group AB 12,5 3,8 12,5 3,8

Sergel Kredittjänster AB, Sergel Norge AS, Sergel Oy 2,7 4,6 0,0 0,0

Marginalen Fastigheter AB 1,2 1,2 1,2 1,2

Summa 81,7 72,8 259,2 274,9
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KONCERN MODERbOLAg

2019 2018 2019 2018

Kostnader gentemot närstående

Övriga koncern- eller närståendeföretag

Esco Marginalen AB -4,3 -3,0 -4,3 -3,0

Marginalen AB -4,3 -7,2 -4,3 -7,2

Marginalen Financial Services AB -7,0 -5,2 -7,0 -5,2

Konsult AB Marginalen -2,4 -2,3 -2,3 -2,3

Sergel Kredittjänster AB, Sergel Norge AS, Sergel Oy -110,4 -91,0 0,0 0,0

Caplease AB -0,6 -2,3 -0,6 -2,3

Fastighets AB Grönlandet -25,0 -23,3 -25,0 -23,3

Summa -154,0 -134,2 -43,5 -43,2

Not 38 Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står enligt balans-
räkningen för Marginalen Bank, efter avdrag för 
lämnat koncernbidrag om 150,0 mkr, vinstmedel 
enligt följande: kr

Balanserade vinstmedel 1 191 903 909

Årets resultat 118 982 622

Summa att disponera 1 310 886 531

Till ny räkning överförs 1 310 886 531

Not 39 Händelser efter balansdagen

Under det första kvartalet 2020 bröt COVID-19 ut och Marginalen Bank 
har vidtagit en rad åtgärder för att skydda företagets verksamhet och 
stävja virusets spridning. Bland annat har samtliga affärsresor skjutits 
upp och arbete hemifrån uppmuntras. Anställda som har befunnit sig i, 
eller rest genom högriskområden har satts i karantän under 14 dagar. I 
övrigt fortsätter organisation att fungera som vanligt. Företagsledningen 
utvärderar kontinuerligt eventuell finansiell påverkan.

Flera länder, däribland Sverige och Norge, sänkte i mars 2020 sina 
kontracykliska buffertar. Detta medför en väsentlig förstärkning av 
 kapitaltäckningsnivåerna för både Marginalen Bank och den konsoli-
derade situationen.

Not 37, fortsättning
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Definitioner
Alternativa nyckeltal
Koncernens finansiella rapporter innehåller 
alternativa nyckeltal som Marginalen bedömer 
ger värdefull information till läsaren, eftersom 
de används av koncernen för intern styrning 
och resultatuppföljning samt även för jäm-
förelser mellan rapportperioder. Alternativa 
nyckeltal (Alternative Performance Measures) 
är finansiella mått över resultatutveckling, 
finansiell ställning eller kassaflöde som varken 
definieras i IFRS eller i kapitaltäckningsregel-
verket. Dessa behöver inte vara jämförbara 
med liknande nyckeltal som presenteras av 
andra bolag. (Beräkningar nedan är baserade 
på senaste periodens utfall)

RäNTENETTO
Ränteintäkter minus räntekostnader samt 
leasingintäkter, netto
Beräkning: (921,4+51,5-302,7)

vINSTMARgINAL
Resultat före bokslutsdispositioner dividerat 
med rörelseintäkter
Beräkning: (208,2/807,5)*100

AvKASTNINg PÅ EgET KAPITAL
Justerat resultat dividerat med genomsnittligt 
justerat eget kapital
Beräkning: (208,2*0,786)/1 844,7)

JUSTERAT EgET KAPITAL
Eget kapital plus 78% av obeskattade reserver 
Beräkning: (1 945,9+0)

SOLIDITET
Justerat eget kapital vid årets utgång dividerat 
med totala tillgångar vid årets utgång
Beräkning: (1 945,9/22 295,5)

JUSTERAT RESULTAT
Resultat före bokslutsdispositioner med  
avdrag för 21,4% schablonskatt 
Beräkning: (208,2*0,786)

AvKASTNINg PÅ TILLgÅNgAR
Rörelseresultat dividerat med genomsnittlig 
balansomslutning
Beräkning: (208,2/22 164,8)*100

TOTALRESULTAT EFTER SKATT
Totalresultat inklusive komponenter som 
har eller kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen
Beräkning: 148,5

K/I -TAL
Totala rörelsekostnader dividerat med totala 
rörelseintäkter
Beräkning: (487,1/807,5)*100 

UTLÅNINg/INLÅNINg
Utlåning till allmänheten dividerat med 
 inlåning från allmänheten
Beräkning: (17 681,4/18 454,3)*100

KREDITFöRLUSTNIvÅ
Kreditförluster netto dividerat med genom-
snittlig utlåning till allmänheten
Beräkning: (112,1/17 343,5)*100

ANTAL ANSTäLLDA
Antal anställda (medeltal)
Beräkning: 280

Nyckeltal definierade i 
kapitaltäcknings- och 
likviditetsregleringar
(Nyckeltalen nedan avser Marginalen Bank och 
den konsoliderade situationen)

RISKvägT EXPONERINgSbELOPP
Det riskvägda beloppet för en exponering 
bestäms av exponeringens värde multiplicerad 
med dess riskvikt
Beräkning: 12 857,4

KAPITALbAS
Summan av primärkapital och supplementär-
kapital enligt tillsynsförordningen (EU)  
nr 575/2013 artikel 72
Beräkning: 2 584,5

KäRNPRIMäRKAPITALRELATION
Kärnprimärkapital i relation till totalt riskvägt 
exponeringsbelopp
Beräkning: (1 499,5/12 857,4)*100

PRIMäRKAPITALRELATION
Primärkapital i relation till totalt riskvägt 
exponeringsbelopp
Beräkning: (1 993,6/12 857,4)*100

TOTAL KAPITALRELATION
Kapitalbas i relation till totalt riskvägt 
exponeringsbelopp
Beräkning: (2 584,5/12 857,4)*100

LIKvIDITETSTäCKNINgSgRAD (LCR)
Likviditetsbuffert i relation till netto-
likviditetsutflöden under en stressperiod  
på 30 kalenderdagar
Beräkning: (3  529,1/2 360,7)*100

STAbIL NETTOFINANSIERINgSKvOT (NSFR)
Tillgänglig stabil finansiering i relation till krav 
på stabil finansiering
Beräkning: 129,0%
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Styrelsens och verkställande direktörens 
underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredo-
visningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige och  koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
de internationella redovisningsstandarder (IFRS/IAS) som avses i 
Europeiskaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1606/2002 
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.  

De ger en rättvisande bild av koncernens och bolagets ställning och 
resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och bolaget ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernen och bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför.

Stockholm den 5 maj 2020

Jesper Nilsson
Auktoriserad revisor

Min revisionsberättelse har angivits den 6 maj 2020

Peter Lönnquist
Vice Ordförande

Anna-Greta Sjöberg
Ordförande

Gunilla Herlitz
Styrelseledamot

Håkan Österberg
Styrelseledamot

Ewa Glennow
Verkställande direktör & styrelseledamot

Peter Sillén
Styrelseledamot
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Marginalen Bank Bankaktiebolag AB (publ) för år 2019 med undantag 
för hållbarhetsrapporten och bolagsstyrningsrapporten på sidorna 16-19 
respektive sidorna 24-25. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 30-89 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finan-
siella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i kreditin-
stitut och värdepappersbolag. Mina uttalanden omfattar inte hållbar-
hetsrapporten och bolagsstyrningsrapporten på sidorna 16-19 respektive 
sidorna 24-25. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Mina uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport 
som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med 
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar 
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster 
som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahål-
lits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt 
min professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perio-
den. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i 
mitt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet, men jag gör inga separata uttalanden om dessa områden. 
Beskrivningen nedan av hur revisionen genomfördes inom dessa områ-
den ska läsas i detta sammanhang.

Jag har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns 
ansvar i min rapport om årsredovisningen också inom dessa områden. 
Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats för att beakta 
min bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Utfallet av min granskning och de granskningsåtgärder 
som genomförts för att behandla de områden som framgår nedan utgör 
grunden för min revisionsberättelse. 

Till bolagsstämman i Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ), 
org nr 516406–0807 
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än  årsredovisningen 
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 30–89. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information.

Mina uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med års-
redovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är jag skyldiga att rapportera detta. Jag har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

KREDITGIVNING OCH RESERVERING FÖR FÖRVäNTADE KREDITFÖRlUSTER  

beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen

Per den 31 december 2019 uppgår utlåning till allmänheten, exklusive 
köpta förfallna kreditportföljer till 14 234 mkr i koncernen respektive  
16 071 mkr i moderbolaget vilket motsvarar 64 respektive 72 % av 
totala tillgångar. Den totala kreditriskexponeringen, inklusive åtaganden 
utanför balansräkningen, uppgår till 22 935 mkr i koncernen respektive 
21 756 mkr i moderbolaget. Reservering för förväntande kreditförluster 
uppgår till 1 091 respektive 1091 mkr och baseras i huvudsak på modell-
baserade beräkningar.

Detaljerade upplysningar och beskrivning av området lämnas i års-
redovisningen och koncernredovisningen. Kreditriskexponeringar och 
dess hantering beskrivs i not 3. Redovisade förväntade kreditförluster 
specificeras i not 12 och utlåning till allmänheten i not 16. För området 
relevanta redovisnings-principer beskrivs i not 2.10 och väsentliga upp-
skattningar och bedömningar beskrivs i not 2.5.

Förlustreserven ska värderas på ett sätt som återspeglar ett objektivt 
och sannolikhetsvägt belopp som bestäms genom att utvärdera ett 
intervall av möjliga utfall och baseras på tidigare händelser, nuvarande 
förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar. 
Reserveringen kräver att banken gör bedömningar och antaganden av 
exempelvis kriterier för att identifiera en väsentlig ökning i kreditrisk och 
metoder för att beräkna förväntade kreditförluster. Givet postens storlek 
och komplexiteten vid beräkningen av förluster och att beräkningen 
kräver att banken gör uppskattningar och bedömningar har kreditgivning 
och reservering för förväntande kreditförluster ansetts vara ett särskilt 
betydelsefullt område.

Jag har granskat bankens kreditprocess och testat utformningen av 
nyckelkontroller i kredit-processen inklusive kreditbeslut, kreditgransk-
ning, rating-klassificering samt identifiering och fastställande av krediter 
som bedöms vara i fallissemang.

Jag har utvärderat bankens modell för beräkning av förlustreserv 
i förhållande till kraven i IFRS 9. Jag har även utvärderat huruvida 
bankens bedömning av sannolikhet för fallissemang, förlust vid fallis-
semang, exponering vid fallissemang och förväntad kreditförlust samt 
väsentlig ökning av kreditrisk är i enlighet med IFRS 9.

Jag har testat att underliggande data som används i beräkningen är 
fullständig och korrekt. Jag har granskat och bedömt utfallet av modell-
valideringar som utförts och bedömt rimligheten i manuella justeringar 
som utförts av banken. Vidare har jag granskat och bedömt antaganden 
och parametrar som använts i modellen samt dess funktionalitet. Jag 
har granskat analyser banken gjort av reserverna och godkännande av 
reserveringar.

Jag har för ett urval gjort oberoende kontrollberäkning av reser-
veringen utifrån underliggande data och antaganden som används i 
modellen. I min granskning har jag använt våra interna modellspecialis-
ter för att bistå i de granskningsåtgärder jag utfört.

Jag har även granskat upplysningar i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen avseende utlåning och tillhörande kreditrisk samt 
reserver för kreditförluster.

 
VäRDERING AV KÖPTA FÖRFAllNA KREDITPORTFÖlJER

beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen

Köpta förfallna fordringsportföljer redovisas till 407 mkr i bankens 
balansräkning per 31 december 2019 respektive 3 449 mkr i koncernens 
balansräkning. Redovisningen av dessa portföljer baseras på bankens 
bedömningar om framtida kassaflöden och effektivräntan för respektive 
portfölj. Samtliga portföljer värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Löpande under året gör banken översyn av kassaflödes-prognoser, 
baserat bland annat på uppnått inkasserings-resultat, träffade över-
enskommelser med gäldenärer om avbetalningsplaner samt makro-
ekonomisk information.

Redovisningsprinciper för köpta förfallna kreditportföljer framgår i 
not 2.10. Viktiga uppskattningar och anges i not 2.5 och riskhantering 
framgår av not 3. Upplysningar om köpta portföljer inkluderade i ut-
låning till allmänheten återfinns i not 16.

Bankens och koncernens redovisning av köpta förfallna  fordringar 
har bedömts vara ett särskilt betydelsefullt område i revisionen på 
grund av att redovisade belopp är väsentliga för den finansiella rap-
porteringen och för att portfölj-värderingarna kräver att banken gör 
väsentliga uppskattningar och bedömningar om framtida kassaflöden.

I min revision har jag, bland annat, utvärderat bankens och koncernens 
processer för värdering av köpta förfallna fordringar, använda värde-
ringsmodeller och rimligheten i gjorda antaganden vid beräkning av 
effektivränta. Jag har med hjälp av våra värderingsspecialister granskat 
vald metod och modell. Jag har stickprovsvis testat indata i modellerna. 

Jag har även granskat upplysningarna i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen avseende köpta förfallna fordringar.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen an-
svarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att lik-
videra bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella 
rapportering.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisning-
en och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdö-
me och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysning-
ar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
visningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Jag måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer 
och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i 
tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste be-
dömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för 
revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag beskriver dessa områden 
i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar 
upplysning om frågan.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENlIGT lAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Marginalen Bank 
Bankaktiebolag (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställan-
de direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoen-
de i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffan-
de bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, lagen om 
bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinsti-
tut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bo-
lagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrappor-
ten på sidorna 24-25 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Min granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att min gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en vä-
sentligt mindre omfattning jämför den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för 
mina uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 
7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 
16–19 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inrikt-
ning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger 
mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Revisorns mandatperiod
Jesper Nilsson, Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, 103 99 
Stockholm, utsågs till Marginalen Bank Bankaktiebolags revisor av 
bolagsstämman den 16 april 2019 och har varit bolagets revisor sedan 
maj 2019.

Stockholm den 6 maj 2020
Ernst & Young AB

Jesper Nilsson
Auktoriserad revisor

Produktion: Marginalen Bank och Narva
Tryck: Elanders Sverige AB, 2020
Illustration: David Saracino 
Foto: Marginalen Bank, bsmart
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