Redovisningsprinciper
Lag och föreskriftsenlighet
Koncernen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de
antagits av EU. Vidare tillämpas tillämpliga delar i Lag om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 2008:25 samt Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som
anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en
konsekvent tillämpning av koncernens principer.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter.
Värderingsgrunder
Koncernens ledning har beaktat utvecklingen och upplysningarna avseende koncernens
viktiga redovisningsprinciper samt tagit ställning till valet och tillämpningen av dessa.
Koncernens tillgångar och skulder är värderade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella
tillgångar och skulder är värderade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa tillgångar
och skulder som är värderade till verkligt värde via resultatet. De finansiella tillgångar och
skulder som är värderade till verkligt värde via resultatet utgörs av




Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar samt
Derivat

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att koncernens ledning gör
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal
andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa
uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan
avvika från dessa uppskattningar och antaganden. Uppskattningar och antaganden baseras på
samma grunder som i årsredovisningen 2013.
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i
den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period
ändringen görs om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av koncernens ledning samt viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna.

Nya regelverk
De IFRS som har trätt i kraft på räkenskapsår som inleddes 1 januari 2014 och som påverkar
koncernen anges nedan.
Kommande regelverksändringar
Vid upprättande av delårsrapporten 2014-06-30 har några nya och ändrade IFRS publicerats
men ännu inte trätt i kraft. Dessa planeras inte att förtids tillämpas. Nedan förtecknas de
ändringar som bedöms kunna få effekt vid upprättande av framtida finansiella rapporter.
Utöver de IFRS som beskrivs nedan väntas övriga nyheter som IASB har godkänt per 201406-30 inte ha någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.
IFRS 9 "Financial Instruments" hanterar redovisning och värdering av finansiella tillgångar
och skulder vilken avser att ersätta IAS 39 "Finansiella instrument: Redovisning och
värdering". IASB har publicerat samtliga projekt om redovisning och värdering av finansiella
tillgångar respektive finansiella skulder, säkringsredovisning och nedskrivningar om
finansiella tillgångar. IASB har under året bestämt sig för att datum för första tillämpningen är
1 januari 2018 eller senare. EU har ännu inte godkänt standarden. Koncernen har ännu inte
utvärderat effekterna av den nya standarden.
IFRIC 21 "Avgifter" tydliggör när en skuld för avgifter/skatter som statliga eller
motsvarande organ på för företag i enlighet med lagar/ förordningar med undantag för
inkomstskatter, straff och böter ska redovisas. Tolkningen anger att en skuld ska redovisas när
företaget har ett åtagande att erlägga avgiften till följd av en inträffad händelse och den ska
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 17 juni 2014 eller senare.
Avgivande av delårsrapport
Delårsrapporten har godkänts för utfärdande av VD den 26 augusti 2014.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess dotterbolag. Dotterbolag är bolag
över vilka moderbolaget utövar ett bestämmande inflytande och har rätt att utforma bolagets
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Detta inflytande
anses föreligga när moderbolaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger mer än hälften
av rösterna i ett bolag. Ett dotterbolag tas in i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten,
vilket är den dag då moderbolaget får ett bestämmande inflytande. Dotterbolaget ingår i
koncernredovisningen till den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernen består av moderbolagen Resurs Bank AB och dess dotterbolag Finaref AB och
Nordic Consumer Finance A/S, jämte dotterbolag. Dotterbolagen har intagits i
koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden vilket innebär att förvärv av ett dotterbolag
betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar
och övertar dess skulder. Eget kapital i koncernen omfattar eget kapital i moderbolaget och
den del av eget kapital i dotterföretagen som tillkommit efter förvärvet.
Köpeskillingen för förvärv av ett dotterbolag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar,
skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier
som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller
skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till
verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv - dvs förvärv för förvärv - avgör

koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget redovisas till
verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det
förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar. Obeskattade reserver delas upp i två delar,
en skattedel (22%) och en del som redovisas i eget kapital (78%).
Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs när de uppstår.
Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och eventuellt
verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande överstiger verkligt värde på
identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Om köpeskillingen är lägre än
verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden direkt i
resultaträkningen.
Mellanhavanden inom koncernen och orealiserade internvinster har eliminerats i
koncernredovisningen.
Utländsk valuta
Utlandsverksamheter
Koncernen har utlandsverksamheter i form av dotterbolag och filialer. Funktionell valuta i
dessa utlandsenheter är norska kronor och euro.
Resultat och ställning för de utlandsverksamheter som har en annan funktionell valuta än
koncernens omräknas enligt följande:
 Tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs
 Intäkter och kostnader omräknas till genomsnittlig valutakurs
 Alla valutakurseffekter redovisas i övrigt totalresultat
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en
utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas
till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i
eget kapital (omräkningsreserv).
Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga
ackumulerade omräkningsdifferenserna, varvid de omklassificeras från omräkningsreserven i
eget kapital till årets resultat.
För utlandsverksamheter med samma funktionella valuta som koncernens sker omräkning
enligt den princip som beskrivs nedan avseende omräkning av samtliga transaktioner över
resultatet.
Transaktioner i utländsk valuta
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin
verksamhet. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som
föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om
till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen.

Valutakursvinster/-förluster som uppkommer vid reglering av sådana transaktioner och vid
omräkning av tillgångar respektive skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultatet.
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 transaktionskostnader 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
 Räntor på finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde över
resultatet.
Klassificering av leasingavtal och redovisning av leasingintäkter
Klassificering av leasingkontrakt som operationella eller finansiella görs utifrån en
bedömning av avtalsvillkorens ekonomiska innebörd. Om avtalsvillkorens ekonomiska
innebörd är att avtalet innebär en finansiering av ett köp eller en tillgång, klassificeras avtalet
som finansiellt. Om avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är att likställa med ett hyresavtal,
klassificeras leasingavtalet som operationellt. Huvudfaktorn vid bedömningen av avtalens
ekonomiska innebörd är en bedömning av avtalens ekonomiska innebörd är en bedömning av
om väsentligen alla risker och ekonomiska fördelar av den materiella tillgången övergår från
leasegivaren till leasetagaren.
Samtliga leasingkontrakt har klassificerats som finansiella och redovisas i balansräkningen i
koncernen i posten Utlåning till allmänheten till ett belopp som motsvarar nettoinvesteringen
enligt leasingavtalet. Leasingbetalningen, exklusive kostnad för service, redovisas som
återbetalning av fordran och som ej intjänade finansiella intäkter. Intäkten fördelas så att en
jämn förräntning erhålls på under varje period redovisad nettoinvestering.
Provisionsintäkter och provisionskostnader
Provisionsintäkter och provisionskostnader som är en integrerad del i effektivräntan redovisas
inte under klassificeringen provisioner, utan ingår i Ränteintäkter/-kostnader. Övriga
provisionsintäkter och -kostnader delges under rubriceringarna Provisionsintäkter och
Provisionskostnader i resultatet samt redovisas i den period då tjänsterna
debiteras/tillhandahålls.
Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas först när rätten att erhålla betalning har fastställts.
Nettoresultat finansiella transaktioner
Posten nettoresultat finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade
värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultatet
består av:






realisationsresultat från finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via
resultatet
orealiserade värdeförändringar från finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via resultatet
realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är
ekonomiska säkringsinstrument men där förutsättningarna för säkringsredovisning
saknas
valutakursförändringar.

Allmänna administrationsomkostnader
Rubriceringen allmänna administrationsomkostnader inkluderar personalkostnader, porto-,
upplysnings- och aviseringskostnader, IT-kostnader, lokalkostnader samt vissa övriga
omkostnader relaterade till verksamheten. I Allmänna administrationsomkostnader, delposten
Övrigt, ingår leasingkostnader för koncernens fordon. Samtliga leasingkontrakt är att se som
operationell leasing och leasingavgifterna redovisas som kostnad i resultatet linjärt utifrån
avtalade leasingperioder. Koncernen har inga andra leasingåtaganden.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar, exempelvis lön, sociala kostnader och rörlig ersättning redovisas i
resultatet i den period då den anställde utfört tjänsten åt koncernen. Avsättning för rörlig
ersättning redovisas när koncernen har en rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana
betalningar till följd av att tjänsterna ifråga har erhållits från de anställda och beloppet kan
beräknas tillförlitligt.
Pensioner
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner, vilka redovisas i resultatet i den period
då den anställde utfört tjänsten åt koncernen. En avgiftsbestämd pensionsplan är en
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet.
Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter
om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till
anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare
perioder.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om
koncernen är bevisligen förpliktigad, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en
formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten.
Redovisning av tillgångar och skulder
Tillgångar definieras som resurser över vilka det finns kontroll till följd av inträffade
händelser och som förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Dessa resurser balanseras när
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna förknippade med tillgången kommer
att tillfalla koncernen och när resursens värde/anskaffningskostnad kan mätas med
tillförlitlighet.
Skulder definieras som befintliga förpliktelser som till följd av inträffade händelser förväntas
medföra ett resursutflöde från koncernen. En skuld balanseras således vid det tillfälle då det är
sannolikt att koncernen, för att kunna uppfylla en befintlig förpliktelse, måste lämna ifrån sig
en resurs med ett värde som kan mätas med tillförlitlighet.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan
belåningsbara statsskuldförbindelser, lånefordringar, obligationer och andra räntebärande
värdepapper, övriga tillgångar och derivat. Under rubriken Skulder, avsättningar och eget
kapital återfinns låneskulder, derivat och leverantörsskulder.
Finansiella instrument - Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när koncernen blir part
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller koncernen förlorar kontrollen över den. Detsamma gäller för del av en finansiell
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. En finansiell
tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att
reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera
skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör
den dag då koncernen förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
Lånelöften redovisas inte i balansräkningen, med undantag för de fall då löftet är
oåterkalleligt och lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan
lånet betalats ut eller när utlåningsräntan inte täcker koncernens upplåningskostnader för att
finansiera lånet. En avsättning görs då för lämnat lånelöfte.
Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till
låntagaren.
Finansiella instrument - Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för
transaktionskostnader. Transaktionskostnader är de direkta kostnader som är hänförliga till
förvärvet eller emissionen av den finansiella tillgången eller finansiella skulden. Derivat och
de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång respektive finansiell skuld som
redovisas till verkligt värde via resultatet, redovisas till verkligt värde exklusive
transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis
utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i
IAS 39.
Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första
redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
Finansiella instrument - Tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella tillgångar som utgör innehav för
handelsändamål, dels andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna
kategori (enligt Fair Value Option). Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultatet. I den första undergruppen
ingår derivat. För finansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl
realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella
transaktioner. I den andra undergruppen koncernens finansiella tillgångar såsom

aktieindexobligationer, som innehåller både en räntebärande del och en derivatdel. Koncernen har valt
att klassificera aktieindexobligationer till verkligt värde via resultatet i underkategorin Fair Value
Option. Klassificeringen på övriga instrument grundar sig på att koncernen förvaltar och

utvärderar dessa finansiella tillgångar baserat på verkligt värde.
Finansiella instrument - Lånefordringar, kundfordringar och köpta fordringar
Lånefordringar, köpta fakturafordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte
är derivat och som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en
aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av balansposterna Utlåning till
kreditinstitut, Utlåning till allmänheten, Övriga tillgångar samt Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid
anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta,
dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.
Köpta fordringar som består av förfallna konsumentfordringar har köpts till ett pris som
avsevärt understiger det nominella fordransbeloppet. Redovisningen följer
effektivräntemodellen, där det redovisade värdet av portföljen motsvaras av nuvärdet av alla
förväntade framtida kassaflöden, diskonterade med den initiala effektivränta som fastställs vid
förvärvet av portföljen, baserat på relationen mellan anskaffningskostnaden och de vid
förvärvstillfället förväntade framtida kassaflöden. Löpande under året görs en översyn av
gällande kassaflödesprognoser, där uppdateringar kan ske baserat bland annat på uppnått
inkasseringsresultat, träffade överenskommelser med gäldenärer om avbetalningsplaner samt
makroekonomisk information.
Finansiella instrument - Skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella skulder som utgör innehav för
handelsändamål (se ovan), dels finansiella skulder som vid första redovisningstillfället
identifierats som tillhörig till denna kategori (Fair Value Option). Finansiella instrument i
denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i
resultatet. I den första undergruppen ingår derivat med negativt verkligt värde med undantag
för derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. Koncernen har inga skulder
i den andra undergruppen.
Finansiella instrument - Andra finansiella skulder
I balansräkningen representeras dessa av balansposterna Skulder till kreditinstitut, In- och
upplåning från allmänheten, Övriga skulder samt Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde och upplupna räntekostnader
periodiseras löpande enligt effektivräntemetoden.
Metoder för bestämmande av verkligt värde
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med
utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för
transaktionskostnader (t.ex. courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument
betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på
en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell
prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella

framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms
verkligt värde utifrån noterad säljkurs. Instrument som är noterade på en aktiv marknad
återfinns i posterna Belåningsbara statsskuldförbindelser, Obligationer och andra räntebärande
värdepapper samt Aktier och andelar.
Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv används värderingstekniker för att
fastställa det verkliga värdet. De värderingstekniker som används bygger i så hög grad som
möjligt på marknadsuppgifter.
Verkligt värde för derivatinstrument beräknas utifrån tecknade kurser och aktuella kurser på
balansdagen.
Verkligt värde för finansiella instrument som inte är derivatinstrument beräknas baserat på
framtida kassaflöden och aktuella marknadsräntor på balansdagen. Den diskonteringsränta
som använts är marknadsbaserad ränta på liknande instrument på balansdagen. Upplysningar
om verkligt värde som redovisats i balansräkningen utifrån en värderingsteknik lämnas i not
om Klassificering av finansiella tillgångar och skulder. Koncernens värdering av derivat till
verkligt värde sker uteslutande utifrån indata som är direkt eller indirekt observerbara på
marknaden för derivatet. Instrument som inte är noterade på en aktiv marknad återfinns i
posterna utlåning till kreditinstitut, in- och utlåning till allmänheten, derivat samt övriga
tillgångar och skulder.
Finansiella instrument som värderas till verkligt värde i upplysningssyfte
Verkligt värde för utlåning till rörlig ränta, vilken värderas till upplupet anskaffningsvärde,
anses redovisat värde reflektera verkligt värde. Hänsyn har tagits till gjorda nedskrivningar
som bygger på statistisk erfarenhet med bedömning av vad som kan beräknas kunna inflyta.
För utlåning till fast ränta beräknas det verkliga värdet utifrån aktuella marknadsräntor där
utlåningens ursprungliga kreditspread har hållits konstant om det inte finns tydliga bevis för
att en förändring av koncernens kreditvärdighet har lett till mätbar förändring i koncernens
kreditspread.
Verkligt värde för in- och upplåning med rörlig ränta anses det redovisade värdet reflektera
det verkliga värdet. För in- och upplåning till fastränta beräknas det verkliga värdet utifrån
aktuella marknadsräntor där upplåningens ursprungliga kreditspread har hållits konstant om
det inte finns tydliga bevis för att en förändring av koncernens kreditvärdighet har lett till
mätbar förändring i koncernens kreditspread.
För övriga finansiella tillgångar och skulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex
månader anses det redovisade värdet reflektera det verkliga värdet.
Kreditförluster och nedskrivning av finansiella tillgångar
Som kreditförlust redovisas under året konstaterade kreditförluster minskade med belopp som
influtit på tidigare års konstaterade kreditförluster samt förändring avseende befarade
kreditförluster. Utlåningen redovisas netto efter avdrag för såväl konstaterade kreditförluster
som reservering för befarade kreditförluster.
Vid beräkning av reserv för kreditförluster avseende blancokrediter och reversfordringar görs
en kollektiv bedömning utifrån statistisk erfarenhet med bedömning om vad som beräknas
kunna inflyta. Vid denna gruppvisa värdering har såväl det historiska utfallet av

kreditförlusterna som den förväntade utvecklingen av förlustnivån varit styrande för
reserveringen av befarade förluster.
Större engagemang har bedömts såväl enskilt som i grupp. För denna grupp har ingen
nedskrivning bedömts vara nödvändig. För de övriga avtalsgrupper som ovan nämns finns
inga enskilt betydande fordringar, varför ingen del i dessa grupper nedskrivnings bedöms på
individuell nivå.
Det redovisade värdet efter nedskrivningar beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden
(inklusive kassaflöden från eventuellt ianspråktagande av pant, även när ianspråktaganden
inte är sannolikt) diskonterade med den effektiva räntan som gällde då tillgången redovisades
första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.
Vid beräkning av reserv för kreditförluster avseende leasing och factoring görs individuell
bedömning om en kreditförlust skall redovisas. För dessa avtalsgrupper görs test endast på
individuell nivå då respektive grupp inte bedöms uppfylla kraven för att vara en homogen
grupp.
Som konstaterad kreditförlust redovisas förlust som är beloppsmässigt fastställd via konkurs,
ackordsuppgörelse, utlåtande av kronofogdemyndighet eller när fordran eftergivits på annat
sätt.
Med oreglerad fordran avses fordran för vilken räntor, fordringar och amorteringar är
förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar.
Med osäker fordran avses fordran som är oreglerad enligt ovan eller för vilken andra
omständigheter medför osäkerhet om dess värde och för vilken säkerhetens värde ej med
betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och upplupen ränta.
På grund av att koncernen tillämpar gruppvis värdering av fordringar med avseende på
kreditrisk har koncernen ej möjlighet att, vid reservering av kreditförluster på fordringar
förfallna mer än 100 dagar (fordringar överförda till inkassoreskontran) samt vid återföring av
tidigare gjorda reserveringar, bryta ut förändringarna i räntedelen i reserveringsbeloppet.
Återföring av en nedskrivning sker när det finns verifierande information om att
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger. Återförda nedskrivningar på finansiell utlåning
redovisas som en minskning av kreditförlusterna och specificeras särskilt i not 6. Även övriga
finansiella tillgångar är frekvent föremål för prövning av huruvida det finns objektiva belägg
för reservation och om en prövning av nedskrivningsbehov tyder på en förlust.
Lånelöften och ej utnyttjade krediter
Med lånelöfte avses dels en ensidig utfästelse från koncernen att ge ut lån med på förhand
bestämda villkor där låntagaren kan välja att uppta lånet eller inte och dels ett avtal där både
banken och låntagaren är bundna vid ett låneavtal som börjar löpa vid en tidpunkt i framtiden.
Normalförfarandet från koncernens sida är att den framtida utbetalningen är villkorad av att
den utveckling som vid avtalets ingång prognostiserats avseende låntagarens
återbetalningsförmåga inte får försämras väsentligen. Föreligger en sådan väsentlig
försämring kan kreditlöftet återkallas. Koncernen har inga utestående lånelöften.

Med ej utnyttjade krediter avses externt beviljade krediter. Alla beviljade ej utnyttjade
krediter är uppsägningsbara med omedelbar verkan i den utsträckning detta tillåts enligt
konsumentkreditlagen.
Ej utnyttjade krediter redovisas som åtaganden inom linjen.
Lånelöften och ej utnyttjade krediter redovisas ej i balansräkningen, men ingår som åtaganden
inom linje.
Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag samt andra rörelseförvärv och avser det belopp
varmed köpeskillingen överstiger andel i det verkliga värdet av identifierbara tillgångar,
skulder och eventualförpliktelser i det förvärvade bolaget eller rörelsen samt det verkliga
värdet på innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget. Goodwill redovisas
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. I syfte att
testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till
kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli
gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har
fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i
den interna styrningen. Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller
ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet av
goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det
verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart
som en kostnad och återförs inte.
Andra immateriella tillgångar
Andra 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 4-5 år.
I andra immateriella tillgångar ingår egenutveckling av IT-program. Kostnader för underhåll
av IT-program kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till
utveckling 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 går att användas,
 Företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att använda den,
 Det finns förutsättningar att använda programvaran,
 Det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
 Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och
för att använda programvaran finns tillgängliga och
 De utgifter som är hänförliga till programvaran under dess utveckling kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
Färdigställda utvecklingsprojekt tas upp till upparbetade kostnader med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som
en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är 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.
Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de
uppkommer.
Avskrivningar på materiella tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det
beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt för inventarier för
eget bruk. Avskrivning sker över beräknad nyttjandeperiod om 3-5 år från och med
anskaffningstidpunkten. Materiella tillgångars restvärden och nyttjandeperiod prövas varje
balansdag och justeras vid behov.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid
utrangering, avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning
eller utrangering/avyttring 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.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill eller immateriella
tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende
eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade
värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För
tillgångar, andra än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig juridisk eller informell
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera 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.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i
resultatet utom då underliggande transaktion redovisas direkt i övrigt totalresultat eller i eget
kapital.
Koncernens verksamheter i Norge och Finland beskattas för sina resultat i respektive land. I
Sverige är koncernen skattskyldig för all inkomst, inklusive resultatet från de utländska
filialerna. I den mån koncernen erlägger skatt i Sverige på de utländska inkomsterna medges, i
syfte att undvika dubbelbeskattning, som regel avräkning för den i utlandet erlagda skatten.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av
de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt
hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt har sin utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för
aktuella skattefordringar och -skulder samt när de uppskjutna skattefordringarna och skulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser
antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera
saldona genom nettobetalningar.
Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelser (ansvarsförbindelse) 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 troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
Kassaflödesanalys
Koncernens kassaflödesanalys är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. De likvida transaktionerna
klassificeras inom kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och
finansieringsverksamhet.
Ianspråktagen pant
Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas enligt lägsta värdets princip, dvs.
det lägre beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande slag
som förvärvats på annat sätt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom fördelas på
motsvarande sätt som andra intäkter och kostnader i resultatet.
Moderbolaget
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell
rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Denna årsredovisning är upprättad i
enlighet med så kallad lagbegränsad IFRS. Det innebär att de internationella
redovisningsstandarder samt tolkningar härav som antagits av EU har tillämpats så långt det
är möjligt inom ramen för nationella lagar och föreskrifter samt med beaktande av sambandet
mellan redovisning och beskattning. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper framgår nedan.
Aktier och andelar i koncernbolag och intresseföretag
Aktier och andelar i koncernbolag och intresseföretag redovisas enligt
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas erhållna utdelningar när rätten att erhålla
betalning bedöms som säker.

Skatter
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan uppdelning på eget
kapital och uppskjuten skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i
moderbolaget på motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till
uppskjuten skattekostnad.
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar och upplösningar av obeskattade reserver.
Leasing
Moderbolaget redovisar sina finansiella leasingavtal som operationella leasingavtal i enlighet
med undantaget i RFR 2. Leasingobjekten redovisas därmed som materiella tillgångar till
anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar beräknade enligt annuitetsmetoden samt
eventuella nedskrivningar på grund av leasetagarens bristande betalningsförmåga.
Leasingintäkter redovisas linjärt över leasingavtalets löptid.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med alternativregeln i RFR 2. Detta
innebär att både erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i
resultaträkningen. Aktieägartillskott redovisas som ökning av andelar i koncernföretag.

