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VD har ordet

VD har ordet

Resurs Finans – (tidigare Kaupthing Finans)
Under hela 2000-talet har vi erbjudit företagstjänster 
så som fakturaköp, leasing etc. Verksamheten star-
tades för att ge en utökad service till våra partners 
inom säljfinans.

Sedan ett par år har vi på allvar försökt nå en posi-
tion inom företagssektorn och då framförallt inom 
leasing med fokus på kontorsmaskiner. Att växa från 
noll tar tid, och när vi under hösten 2008 fick möj-
ligheten att förvärva dåvarande Kaupthing Finans 
tog vi vara på denna och fick genom förvärvet, som 
genomfördes i december 2008, en färdig och etable-
rad leasingverksamhet med kompetenta medarbetare 
och en leasingstock uppgående till 750 MSEK. 
Integrationen av den nya verksamheten pågår och 
vi räknar med att från mitten av 2009 ha samordnat 
affärsområdet Företag till en organisation.

Resurs Bank
Året har inte varit utan utmaningar. Vi kunde tidigt 
skönja lågkonjunkturen. För att möta de svårare 
tiderna valde vi tidigt att ytterligare stärka våra 
kreditprövningsrutiner. Detta har inneburit att vi be-
dömer att kvaliteten i vår kreditportfölj är högre idag 
än för ett år sedan. Resurs Bank är inte och har inte 
varit aktivt på bolånemarknaden och har heller inte 
stora utestående blancolån. Företagsmarknaden står 
för mindre än 20 % av bankens totala verksamhet. 
Vidare har vi skyddat en stor del av vår kreditrisk-
exponering genom en kreditförsäkring.

Med ett par väl avvägda annonskampanjer har vi 
lyckats nå en kraftig ökning i vår inlåning. Genom 

att erbjuda sparkunderna en bra ränta på deras 
in låning, har vi under året ökat vår inlåning med 
53 %. Detta ska jämföras med att totala banksparan-
det i landet ökat med 9 % (källa SCB 2008).

Vårt Mastercard, Supreme Card Gold, har haft 
en god utveckling under året och vi ser fortsatt 
potential i denna produkt. Nyttjandegraden hos 
våra kunder är bra vilket vi ser som en kvittens på 
att vårt kort med bonusprogram är uppskattat. 
Egentligen ganska självklart, varför ska man välja 
ett betalkort som inte ger något tillbaka när det 
finns alternativ som ger resor, upplevelser eller vad 
kunden nu väljer. I syfte att komma närmare våra 
kunder, beslöt vi under 2008 att driva bonuspro-
grammet i egen regi. 
 
Vårt affärsområde Privatlån har haft en tillbakagång 
under året. Prisbilden på marknaden i kombination 
med signaler om kommande lågkonjunktur inne-
bar att vi tidigt under året minskade vår aktivitet 
avseende privatlån och istället satsade på mer säkra 
kreditprodukter.

Koncernen möter 2009 starkare än någonsin
Under 2009 står vi inför många utmaningar. Vi 
måste fokusera på att integration av vårt förvärv blir 
så bra som möjligt. När vi nu har en bra bas inom 
företagsmarknaden måste vi arbeta med att bevara 
och öka andelen, men med försiktighet. Vi ska fort-
sätta att utöka vår tidigare kärnverksamhet, men i 
en takt som gör att vi hanterar kreditrisker, likviditet 
och kapitaltäckning med hänsyn tagen till rådande 
marknadssituation.

2008 har varit ett händelserikt och lyckosamt år för Resurs Bank. Trots det bistra 
klimat som präglat 2008 redovisar den ursprungliga bankverksamheten ett oförändrat 
rörelseresultat på 124 MSEK (123 MSEK).  I slutet av året förstärkte vi vår position 
inom företagsaffärer genom förvärvet av Kaupthing Finans. I samband med förvärvet 
identifierades negativ goodwill med 273 MSEK. Detta belopp har intäktsförts i sin 
helhet enligt gällande regelverk, vilket medfört ett totalt rörelseresultat för koncernen 
på 387 MSEK. Koncernens kapitalbas uppgick vid utgången av 2008 till 807 MSEK 
att jämföra med 457 MSEK föregående år.



Vi är övertygade om att vi har goda förut-
sättningar för att 2009 ska bli ett bra år.  
Inte minst då vår kapitalbas är stark och  
vår inlåning från allmänheten ökar.

Slutligen vill jag rikta ett stort 
tack till all personal. Utan Er 
hade 2008 inte blivit vad det 
blev. 2009 har sina utmaning-
ar men jag är övertygad om 
att alla tillsammans kommer 
att bidra till att även inneva-
rande år blir bra.

Kenneth Nilsson
Verkställande Direktör

VD har ordet
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Säljfinans

Då vi stängde böckerna för 
2008 kunde vi ännu en 
gång konstatera att vi ökat 
volymerna. Detta främst 
genom att vi knutit ett an-

tal nya kedjor till oss, men 
vi ser också en ökad kortan-

vändning på befintlig stock.  

Kanske är du en av oss...
Mer än en miljon människor i Norden har ett kort 
från Resurs Bank. Vanligtvis är de snyggt 
profilerade i många av de ledande de-
taljhandelskedjornas färger. Mio har 
ett, Bauhaus har ett, ONOFF också, 
SIBA likaså, Suzuki, Hornbach, 
Biltema, Ticket, Nissen, Optimera, 
Brilleland, Guldfynd, BMW, Hy-
undai, Plantagen, Woodys, Fredells, 
Jem&Fix, Solresor, Rusta, Ford, 
Hallbergs Guld, Synoptik, Husqvarna, 
Willab Garden, Sportson, Cheapy, HIFI-
Klubben, Cykelringen, Synologen, Jaktia, Däckia, 
Sembo, Swedol, AirCall, Forcera, Plantagen, Stena 
Line, Fleggaard, Lädesmäki och många fler. 
 
Anledningen till att så många av nordens mest fram-
stående kedjor har sitt eget kort är för att driva för-
säljning. Har man sitt eget kort är chansen mycket 
större att kunden kommer tillbaka. En förmånlig 
kreditfunktion med flera delbetalningsmöjligheter, 
bonuspoäng, rabattcheckar, specialpriser, gratis låne-
släp etc är några av orsakerna och mervärdena som 
gör det lättare för kunderna att hitta tillbaka.
 
Vi skapar återkommande och glada kunder
Vi lägger en stor del av vår energi på att skapa enkla 
och smidiga rutiner för butikerna som jobbar med 

oss. Det måste gå snabbt, smidigt och enkelt att 
skapa ett nytt konto, dvs att knyta en ny kund till sig 
och det måste vara enkelt att ta hand om en åter-
kommande kund. 
 
Nya kunder lägger säljaren upp antingen via nätet 
eller genom att ringa vår butiksservice. Processen 
går snabbt och kunden kan därefter göra sitt första 
köp. Vi lägger därmed grunden för att få en nöjd 
och lojal kund. När kunden återkommer är det 
bara att dra kortet i betalterminalen – hur enkelt 

som helst. 
 

Vi tar det hela ett steg längre
Som kedjeledare och marknadsmän-
niskor vet, är det förhållandevis dyrt 
att genom traditionell marknadsföring 
få kunder att välja just deras varor och 
tjänster. 

Kostnaden per köpande kund kan vara 
hög – i en del branscher med lite snävare 

marginaler är detta extra kännbart. Då är det viktigt 
med en effektiv eftermarknadsstrategi – hur får man 
kunden att komma tillbaka igen? 
 
Genom oss bygger man upp ett mycket värdefullt 
kundregister. Det är nämligen så att kunder med ett 
profilerat kreditkort, med delbetalningsmöjlighe-
ter, bonus etc handlar oftare och spenderar lite mer 
pengar. 

För våra partners skull har vi därför investerat i ett 
system som identifierar dessa kunder – vad har de för 
profil; var bor de, hur ser deras familjesituation ut 
etc. Till en lägre kontaktkostnad än normalt kan vi 
då hjälpa till att effektivisera fortsatt marknadsföring 
på ett konstaterat lönsamt kundsegment. 

Säljfinans i Norden
Resurs Banks tjänster och idéer har i snart tre decennier hjälpt detaljhandeln till ökad 
omsättning. Våra koncept möjliggör för många av våra partners kunder att köpa det 

man verkligen vill ha – det var vi som uppfann ”räntefritt”. 

Vi säljer service 
som effektiviserar 
försäljningen för 
våra partners!

Ett samarbete 
med oss ska ge 
fördelar som är 

synbara och 
tydligt mätbara.



Säljfinans
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Störst är inte alltid bäst  
– men Resurs Bank är 
ett undantag
Trots vår storlek är vi 
alltjämt en mycket flexibel 

och kreativ partner med 
stor detaljhandelskunskap 

och känsla för vad som 
är vikigt i butiken. Vi är en 

bank skapad av handelsmän för att göra varor 
och tjänster tillgängliga för fler människor, 
oftare – kort och gott.

Vi har plats för fler
Om vi inte redan knackat på din dörr är 
chansen ganska stor att någon av våra säljare 
snart gör det – men varför vänta till dess? Slå 
oss en signal redan idag så är du snart igång 
och ökar även dina möjligheter att göra fler 
och bättre affärer.

På under 
två minuter kan 

kunden ansöka om 
sitt kort och 

genomföra sitt 
första köp.
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Sparande

Första halvåret 2008 inleddes med 
svagt stigande räntor. Detta byttes  
– i och med Lehman Brothers 
konkursanmälan den 15 september 
– snabbt mot stora fluktuationer på 
räntemarknaden och osäkerhet runt 
hur stabil bankmarknaden egentli-
gen var. 

Insättnings garantin blev plötsligt det som 
var i både medias och kundernas fokus. 
Eftersom våra kontoformer omfattas 
av detta skydd välkomnade vi denna 
debatt. 

Kombinationen av trygghet och hög 
ränta fick kunderna att söka sig till 

våra produkter. Många ville sprida ris-
kerna och vi fick ett stort antal nya kunder 

under denna period. 

Den 6 oktober höjdes insättningsgarantin från 
250 000 till 500 000 kronor vilket gynnade oss då 
fler kapitalstarka kunder höjde sina saldon.
                           
Räntorna fortsatte uppåt fram till oktober då vi såg en 
historiskt snabb nedgång. Riksbanken sänkte reporäntan 
med 2,75 procentenheter på mindre än två månader. 

Vi såg samtidigt ett nytt läge där marknadsräntorna 
inte längre lika tydligt följde Riksbankens officiella 
reporänta neråt. För att ge gamla och nya kunder 
chansen att även kunna dra nytta av detta skapade 
vi ResursSpar. Kontot blev snabbt en succé och vi 
ökade totala antalet sparkunder med över 40 % på 
bara några månader.

Våra sparformer
Alla våra sparformer bygger på en kombination av 
hög ränta, trygghet och enkelhet.  

ResursSpar och Repokonto är öppna med samma 
villkor för både företag och privatpersoner. Fria uttag 
och insättningsgaranti gäller för båda och kunderna 
får den högsta räntan redan från första kronan. 

För skogsägare hade vi dessutom Skogskontot och 
Skogsskadekontot.

Sparande
Till privatpersoner och företag marknadsför Resurs Bank olika former av sparande. 
Vår ambition är att ha marknadsledande villkor för de kunder som väljer att spara 
hos oss. Våra kontoformer ska vara trygga och enkla samt givetvis ge en ränta som ska 
vara svår att matcha.

Tryggt 
& säkert.

Vill du veta mer? 
Ring 0771–10 11 12 
eller besök www.resursspar.se

Tryggt sparande 
med 5,50 % i ränta!

Med Resurs Banks nya sparkonto ResursSpar kan du spara dina pengar tryggt, samtidigt som de växer. 
ResursSpar har ett av marknadens absolut bästa sparkontovillkor. Du bestämmer själv hur du vill lägga 
upp ditt sparande; genom engångsinsättningar eller månadssparande via Autogiro.

2008 satsade Resurs Bank på marknadsföring av ResursSpar.
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Privatlån

Vi möttes initialt 2008 av ökad kon-
kurrens. Innan sommaren – då vi såg 
orosmolnen från den nu så bekanta 
finanskrisen – minskade vi medvetet 
vår riskexponering. 

När vi summerar året kan vi konstate-
ra att vi har ungefär samma utlånings-
volymer som föregående år men nu spritt 
på fler marknader och produkter. Riskmässigt 
bör denna spridning var fördelaktig och ger oss fler 
framtida möjligheter att expandera. 

Under 2008 lanserades en ny privatlåneprodukt 
riktad mot den norska marknaden. 

För att göra det lättare för nya kunder att låna hos 
oss utökades sortimentet i Sverige under 2008 med 
en ny produkt; Lilla Privat lånet. 

Lån hos oss
Resurs Bank erbjuder lån till privatpersoner utan 
krav på säkerhet. Lånen har individuell ränta och 
kunden erbjuds flexibla återbetalningsalternativ. 

Att ansöka om lån hos Resurs Bank ska vara enkelt. 
Våra kunder kan ansöka via Internet och dygnet runt 
få ett preliminärt lånebesked. 

Privatlån
För de som vill gör en större investering, köpa en bil 
eller lösa andra dyra lån och krediter, kan vi bevilja 
från 25 000 upp till 150 000 kronor. Återbetalnings-
tiden är flexibel upp till 12 år och räntan är konkur-
renskraftig.

Lilla Privatlånet
Lilla Privatlånet riktar sig till kunder som vill låna ett 
mindre belopp – mellan 10 000 och 25 000 – och 

ha möjlighet till en 
återbetalningstid 
upp till 5 år. 
Detta inne-
bär ett lågt 
månads belopp 

att betala varje 
månad. Själv-

klart finns det 
möjlighet att betala av 

snabbare utan extra kost-
nad. 

Betalskydd
I samarbete med SOLID 
Försäkringar er bjuder vi ett 
betalskydd, en försäkring 
som garanterar återbetal-
ningen av lånet vid ofrivil-
lig arbetslöshet eller sjukskriv-
ning, som extra trygghet. Betalskyddet är 
mycket uppskattad och har en av marknadens lägsta 
premier för denna typ av försäkring. 

Privatlån

På vår hemsida www.resurs.se kan våra kunder när som helst 
ansöka om lån och direkt få ett lånebesked.

Rakt 
& enkelt.

Resurs Bank lånar ut pengar till investeringar och konsumtion utan att kunden behö-
ver lämna någon säkerhet. Vi finns tillgängliga via telefon, Internet och e-post för att 
ta emot ansökningar och svara på frågor. Att ansöka om lån hos Resurs Bank ska vara 
enkelt. Kunder som kontaktar oss bemöts av god service och snabb hantering.

Har du idag dyra krediter som du betalar höga räntor på eller korta av betalnings tider som innebär höga månadskostnader? Kanske vill du bygga om hemma eller köpa ny bil? Då har vi ett banklån som passar ditt behov!

 

Privatlån25 000 –150 000 krRänta från 5,88 %

www.resurs.se

Låneexempel
Belopp 6 år 8 år 10 år 12 år

Ansök nu: 0771-22 99 22  betalningarna vid 

Lilla Privatlånet
10 000 –25 000 kr

Låneexempel

 

Belopp
2 år

3 år
4 år

5 år

www.resurs.se

Ansök nu: 0771-22 99 22 

NYHET!



Supreme Card Woman fortsatte det lyckosamma samarbe-
tet med Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj under 2008. 
0,25% av varje köp går till kampanjen. Våra kunder hjälper 
därigenom till att bidra till bröstcancerforskningen! Tillsam-
mans gör vi skillnad!

Supreme Card

2008 var ett händelserikt år för Supreme Card med 
fortsatt god tillväxt. Vi är glada över att så många 
kunder har valt att använda Supreme Card. En av 
de största händelserna under 2008 är att vi numera 
driver bonus pro grammet i egen regi. 

Det självklara valet 
Många använder fortfarande traditionella bankkort 
utan att få några bra erbjudanden och förmåner. För 
våra kunder är Supreme Card det självklara valet 
varje gång man handlar.  
 
Ett köp med Supreme Card ger poäng för varje 
krona. Dessa poäng kan användas till resor och upp-
levelser. Vi har varit lyhörda för våra kunders syn-
punkter och önskemål om bonusprogrammet vilket 
innebär att vi har gjort detta mer förmånligt samt 
breddat utbudet av upplevelser. Idag kan vi erbjuda 

nästan vad som helst – flygresor, hotell, 
biobiljetter, chokladprovning, mas-

sage, musik, konserter, dykning 
med hajar, hundspann med 

mera. Möjligheterna är fan-
tastiska och det finns något 
för alla! 

Supreme Card
Supreme Card är vårt populära betal- och kreditkort, kopplat 
till MasterCard. Kunderna har genom kortet möjlighet till 
räntefri delbetalning på köp över hela världen. Med kortet 
får kunden, förutom en mängd erbjudanden och förmåner, 
dessutom poäng på alla inköp. Poängen kan användas till 
resor och andra upplevelser. 

Innehavare av  
Supreme Card får  
förutom bonuspoäng  
även många fina erbjudanden  
från en mängd samarbetspartners. 

I och med att kortet är anslutet till  
MasterCard fungerar det på över 
25  miljoner inköpsställen världen över, 
i både butiker och uttagsautomater. 

Månaden efter inköpen får kortinnehavaren en 
räkning med alla köp samlade. Detta möjliggör en 
bättre överblick och planering av den privata ekono-
min. Vid varje tillfälle räkningen ska betalas erbjuds 
Supreme Card-kunderna unika möjligheter att välja 
bland flera olika och förmånliga betalplaner. Man 
kan till exempel dela upp sin betalning på sex 
månader utan ränta oavsett var i världen man 
har handlat! 

Gold och Woman
Idag erbjuder vi två olika kort, Supreme Card Gold 
och Supreme Card Woman. Supreme Card Gold 
är  guldkortet för hela svenska folket. Supreme Card 
Woman riktar sig i första hand till kvinnor. 
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Supreme Card 

ger köpet 
ett mervärde.
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Factoring och Leasing

Factoring och Leasing
Våra tjänster inom Factoring och Leasing frigör kundföretagens kapital och tid, som 
istället kan användas för utveckling och expansion. Vi finns representerade i hela  
Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr.

Tid är 
pengar.

Genom att använda våra företagstjänster inom factoring och leasing så frigörs 
kapital och tid som kan användas till att utveckla och expandera ert företag.

Vår satsning på företagsmarknaden har 
fortsatt och under slutet av 2008 för-
värvades Kaupthing Finans. Genom 
förvärvet förstärktes vår marknads-
närvaro och kompetens inom leasing, 
men även inom factoring.

En annan nyhet under 2008 är lanse-
ringen av vår fakturalösning för e-handel 
som ger företagskunderna möjlighet att 
er bjuda ytterligare ett betalningsalternativ för konsu-
menter som gör köp på webben. 

Frigör kapital och förbättra likviditeten
Genom att använda factoring och leasing blir det 
enklare för företagare att driva och finansiera verk-
samheten. Begränsningen för att göra stora affärer 
är ofta att man i verksamheten tvingas binda upp 
alltför mycket kapital under alltför lång tid. Oavsett 
vilken av våra tjänster våra företagskunder använder, 
kan de frigöra uppbundet kapital och de behöver 
aldrig missa bra affärstillfällen på grund av bristande 
likviditet.

Betalt inom 24 timmar
Genom våra factoringtjänster hjälper vi våra före-
tagskunder att göra större och bättre affärer. Före-
tagskunderna får förbättrad likviditet och minskade 
kreditförluster. Dessutom får de betalt inom 24 
timmar istället för 30 dagar.

Factoringtjänsterna är enkla och flexibla. Vi kan 
sköta hela fakturaadministrationen – vi registrerar 
betalningar, skickar påminnelser och driver på bästa 
möjliga sätt in fordringar som förfallit till betalning. 

Genom att överlämna administration och 
rutinarbete till oss, får våra företagskun-
der tid och pengar till annat!

Faktura Online är ett sätt för företag 
som driver e-handel att erbjuda sina 
kunder ytterligare ett betalningsalter-

nativ. Våra företagskunder slipper dess-
utom fakturaadministrationen, samtidigt 

som kreditrisken minskar.

Vi finns representerade med factoringtjänster i Sve-
rige och Finland.

Istället för att köpa
Företag behöver inte binda upp sitt kapital utan 
kan hyra produkten istället. Den som hyr har alltid 
tillgång till senaste teknologin och kan uppgradera sig 
under hyrestiden. Kostnaden är dessutom avdragsgill 
och belastar inte företagets soliditet eller likviditet.

För de företag som säljer produkter och utrustning 
till andra företag, är hyra/leasing ett bra finansierings-
alternativ som de kan erbjuda sina företagskunder. 
Återförsäljaren agerar ombud och dennes före-
tagskunder tecknar avtal med oss. Ett sådant samar-
bete möjliggör en merförsäljning för återförsäljaren 
och fördelar för kundföretaget som kan få en total-
lösning med service, support och försäkring till en 
månadskostnad som är enkel att budgetera. 

För våra ombud har vi enkla rutiner och ett webba-
serat verktyg som möjliggör en snabb offert. Tillsam-
mans med varje ombud skräddarsyr vi lösningar som 
utvecklar affärerna. 



Få betalt 
inom 1 dygn 

istället för efter 
30 dagar.

Factoring och Leasing
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Resurs Bank är ett snabbväxande 
företag! Idag är vi drygt 200 personer, 
varav de flesta arbetar på huvudkonto-
ret i Helsingborg. Vi har även säljkon-
tor mot företagsmarknaden i Stockholm, 
Göteborg, Sundsvall och Helsingfors. 

För att lyckas med att överträffa våra kunders för-
väntningar krävs det att medarbetarna trivs och kän-
ner att de kan utvecklas. Utvecklingsmöjligheterna är 
stora både när det gäller utbildning och avancemang.

Kundservice
Kundservice kreditavdelning erbjuder våra butiker en 
professionell kreditservice. En snabb kredithantering 
i butik innebär att våra partners kan koncentrera sig 
på sin försäljning. Kontakten med slutkunderna sker i 
huvudsak via Internet eller per telefon. Kunderna kan 
via vår hemsida få svar på de vanligaste frågorna, samt 
logga på sitt konto och kontrollera saldo mm. De 
kunder som ringer kundservice och vårt backoffice ska 

mötas av kunnig personal som ger bra service.

Reklam
För att möta våra partners marknads-
föringsbehov erbjuder vi utan extra 
kostnad ett brett utbud av generellt 
butiksmaterial såsom broschyrer, mo-
biler, skyltar, banderoller, pristaggar 

etc. Vi kan även ta fram specifikt pro-
filerat material till bra kostnad som t.ex. 

specialutskick, folders, kampanjer, diskun-
derlägg, lojalitetskort etc. För att snabbt kunna 

ge denna service har vi vår egen reklamavdelning. 

Analys/CRM
Resurs Bank använder sofistikerade analysinstrument, 
bland annat med Mosaic-klassning av kunderna Våra 
partnerföretag kan få tillgång till unika analyser/rap-
porter och få adresslistor till dina kunder. Vi kan också 
hjälpa till att göra e-postutskick och skicka SMS.

En flexibel organisation

Går det bra 
för våra partners,  

går det bra  
för oss.
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Kunden är kung
Relationen till våra partners är det viktigaste vi 
har. Tillsammans med dem utvecklar vi både deras 
och vårt företag. De konsumenter vi knyter till oss 
som kunder måste vi vårda, framför allt genom ett 
professionellt bemötande i vår kundtjänst.

Snabbhet före perfektion
Att vara snabb är viktigare än att finna den per-
fekta lösningen. Det du upplever som 80 % klar, är 
oftast fullt tillräckligt. Sök därför inte den perfekta 
lösningen, välj istället en av många bra.

Be hellre om förlåtelse än tillåtelse
Mod och drivkraft är otroligt viktigt och att våga 
fatta beslut när du har tillräckligt med underlag 
eller när du helt enkelt måste oavsett underlag. 
Ibland blir det fel och det är ok så länge du lär av 
dina misstag och inte försöker dölja något.

Vi verkar i en omvärld med snabba förändringar och beslut. För att möta våra 
kunders förväntningar har vi en flexibel och lyhörd organisation för de servicefunk-
tioner som efterfrågas av våra partners och kunder. Resurs Bank sätter alltid kunden 
främst.

En flexibel organisation

Företagets 
sex värderingar väg-

 leder med arbetarna i det  
dagliga arbetet. En av våra viktigaste  

värderingar är ”Kunden är Kung” 
– en ledstjärna för hela verksamheten.
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Sponsring

Ha kul och trivs på jobbet
Vi är på vårt jobb för att tillsammans driva fö-
retaget framåt, vi har alla på olika sätt en del i 
detta. Att känna glädje och trivsel kommer inte 
av sig själv, det kommer av att vi är engagerade 
i vårt uppdrag, ger av oss själva samt visar 
förståelse och respekt för varandra. Allt börjar 
med dig själv, ge och du kommer att få.

Kräv kvalitet
Vad som är rätt kvalitet beror på mottagaren. 
Det är ditt jobb att känna av detta och att 
alltid leverera rätt kvalitet. Kräv av andra att 
göra detsamma. I annat fall är du med om att 
nedrusta kvaliteten.

Var rädd om våra pengar
På ett stort företag som vårt blir några få kro-
nor här och där ganska fort till stora pengar. 
Vi investerar gärna för vår framtida utveckling 
men måste vara varsamma med de många små 
vardagliga kostnaderna. Ekonomin beror inte så 
mycket på inkomster som på utgifter.

Sponsring
Vi har valt att stötta lokala idrottsföreningar genom 
sponsring. Det kommersiella värdet av våra olika 
sponsorsatsningar är högt då vi genom strategisk 
placering av vår logotype syns i både TV och tryckt 
media.

Ett mycket lyckat partnerskap är sponsringen av Hel-
singborgs IF (HIF) som blev 4:a i Allsvenskan under 
2008 och därigenom kan kvalificera sig till den nya 
UEFA Europa-ligan.

Under 2008 fortsatte också vårt engagemang i Rögle 
BK som återigen spelade i Elitserien. 

Resurs Bank sponsrar även handbollslaget Olympic/
Viking Helsingborg HK samt ishockeylaget HHC 
Redskins. 

Utöver detta arbetar vi på olika sätt aktivt inom 
föreningslivet. Flera inom banken är aktiva genom 
styrelsearbete etc. 

En god sak
Genom vår marknadsföring av Supreme Card Wo-
man och samarbetet med Cancerfonden är vi med 
och stärker medvetenheten kring Rosa Bandet. Våra 
kunder bidrar genom varje köp och kampanjen får 
på så vis ett betydande bidrag varje år. 

Sponsring
Resurs Bank är genom sponsring engagerad i olika samhällsakti-
viteter. Vi samarbetade under 2008 med idrottsföreningar och 
deltog även i insamlingen till cancerforskningen genom Rosa 
Bandet-kampanjen.

Engagemanget i Helsingborgs IF fortsatte under 2008.

Lyckat 
partnerskap.



Resursgruppen

Resursgruppen
Resursgruppen erbjuder ett omfattande 
produkt- och tjänsteutbud till detaljhan-
deln. Gruppen bildades 1977 och expan-
derar kraftigt varje år. Idag består grup-
pen av sex bolag; Resurs Bank, SOLID 
Försäkringar, Order Hemelektronik, Tele-
resurs, REDA Inkasso och Megaphone.

Resursgruppen har drygt 600 anställda och utgör 
därmed en av Helsingborgs största arbetsgivare då 
samtliga bolag har huvudkontor i Helsingborg. 
Samtliga företag bygger på samma värderingar och 
erbjuder ett optimalt servicepaket till detaljhandeln 
och dess kunder. Produkterna och tjänsterna som  
företagen erbjuder, hjälper återförsäljarna att för-
stärka kundtroheten och effektivisera försäljningen. 

Harald Ennen,  
VD Order 

Henrik Eklund, 
VD Reda Inkasso

MEG
p h o n e

Megaphone är en svensk teleoperatör inom IP-telefo-
ni som erbjuder kunderna billig och fast IP-telefoni 
via bredband eller ADSL. Kunderna ringer med en 
vanlig telefon till en av marknadens lägsta priser. 
Tfn: +46(0)42-450 32 80 | Internet: www.megaphone.se

Teleresurs är ett expansivt ContactCenter som 
tillhandahåller ett brett urval av ContactCenter-
lösningar i Norden. Företaget är störst på inkom-
mande telefoni såsom ordermottagning, försäljning, 
reklamationer och kundtjänst, och har även en väl 
fungerande TM-avdelning. 
Tfn: +46(0)42-450 40 00 | Internet: www.teleresurs.se

Order Hemelektronik är en av de ledande distri-
butörerna inom hemelektronik. Företaget lagerför 
bland annat telefoni, telefonitillbehör, TV, DVD, 
MP3, GPS, lagringsmedia, minneskort samt tillbe-
hör till vita och bruna varor. Företaget kan erbjuda 
en kundanpassad lösning för e-handel med Order 
som helhetsleverantör. 
Tfn: +46(0)42-25 23  00 |  Internet: www.order.se

SOLID Försäkringar är marknadsledande i Sverige 
inom området försäkringslösningar för kapitalvaror. 
Företaget är även en av de marknadsledande aktö-
rerna inom reseskydd och vägassistansförsäkringar. 
SOLID Försäkringar erbjuder också låneskydd och 
traditionella hem- och villaförsäkringar. 
Tfn: +46(0)42-38 21 00 | Internet: www.solidab.se

www.order.se
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Resursgruppen

Viktiga årtal för Resurs Bank

1977 Hemelektronikkedjan  
Resurs Radio & TV bildas.

1983 Resurs Finans bildas.

1985 Konceptet ”Räntefritt”  
lanseras för att erbjuda 
anslutna butikers kunder 
räntefri finansiering.  

1989 Verksamheten renodlas. 
Radio- och TV-butikerna 
säljs och Resurs fokuserar 
på finansiering och grossist-
verksamhet.

1993 Resurs får tillstånd att be-
driva försäkringsverksamhet 
och SOLID Försäkringar 
bildas. Order Hemelektronik 
bildas. 

1998 Resurs Finans etableras  
i Danmark.

2000 Resurs Bank etableras  
i Norge.

2001 Resurs Finans etableras i 
Finland. Resurs Finans blir 
Resurs Bank och Teleresurs 
bildas.

2005 Resurs Banks Repokonto 
utses till Årets Sparkonto  
av Privata Affärer. Resurs 
Bank lanserar Supreme  
Card Gold.

2006 Etablering av företagen Reda 
Inkasso och Megaphone.

2007 Resurs Bank lanserar  
Supreme Card Woman  
(Rosa Bandet).

2008 Resurs Bank förvärvar 
Kaupthing Finans.

Annette Lathi,  
VD Teleresurs 

Michael Bergh,  
VD Solid

Kenneth Nilsson 
VD Resurs Bank

REDA Inkasso är specialister på konsument- och 
företagsfordringar och hjälper gäldenärerna att se 
möjligheter att få ordning på sina ekonomiska pro-
blem. Handläggarna är specialister på att ta fram väl 
fungerande individuella lösningar för gäldenärerna 
och har lång erfarenhet av kontakter med myndig-
heter. 
Tfn: +46(0)42-38 20 96 | Internet: www.redainkasso.se

Resurs Bank erbjuder förutom rena banktjänster 
såsom sparande och privatlån även betalkortet 
Supreme Card, factoring, leasing samt unika sälj-
finanslösningar där en av specialiteterna är räntefria 
delbetalningar.
Tfn: +46(0)42-38 20 00 | Internet: www.resurs.se
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Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank 
AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för räken-
skapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.  Årsredovis-
ningen och koncernredovisningen är upprättad i 
tusentals svenska kronor (kkr) om inget annat anges.

Information om verksamheten

Resurs Bank, med säte i Helsingborg, är ett helägt 
dotterbolag till Resurs Holding AB (556194-2920), 
också detta med säte i Helsingborg. Huvudkontoret 
finns på Väla Norra, strax utanför Helsingborg.

Resurs Bank bedriver av Finansinspektionen till-
ståndspliktig bankverksamhet främst i form av 
kreditgivning till allmänheten och inlåning från all-
mänheten i Sverige. I Danmark, Norge och Finland 
bedriver banken gränsöverskridande bankverksamhet 
i form av kreditgivning till allmänheten.

Väsentliga händelser under året

2008 har varit ett händelserikt och bra år för Resurs 
Bank. Trots det bistra ekonomiska klimatet som 
präglat 2008 redovisar moderbolaget ett oförändrat 
rörelseresultat för verksamhetsåret, 124 MSEK (123 
MSEK). 

I slutet av året förstärkte vi vår position inom affärs-
område Företag genom förvärvet av Kaupthing 
Finans AB. 

Koncernens kapitalbas har ökat med 350 MSEK och 
uppgick vid utgången av år 2008 till 807 MSEK att 
jämföra med 457 MSEK föregående år, +77 %.

Säljfinans
Säljfinansverksamheten har haft en positiv utveck-
ling, dock har ökningstakten på bankens utländska 
marknader minskat. Vi skärpte tidigt under året våra 
regler och arbetsmetodik för kreditbedömningen i 
syfte att möta den vikande konjunkturen. 
 

Privatlån
Utlåningsvolymen i affärsområde Privatlån har 
minskat under året. Prisbilden i marknaden, i kom-
bination med konjunkturutvecklingen, gjorde att vi 
beslutade att dra ned nyutlåningen.

MasterCard
Affärsområde MasterCard med produkterna 
Supreme Card Gold och Supreme Card Woman 
har haft en god utveckling under året och vi ser en 
fortsatt potential i denna produkt. Nyttjandegraden 
hos kunderna är bra vilket vi ser som en kvittens 
på att vårt koncept uppskattas. Sedan hösten 2008 
administreras bonusprogrammet i egen regi, vilket 
skapat större flexibilitet och ökade möjligheter. 

Företag
I december förvärvades Kaupthing Finans AB, i 
januari 2009 namnändrat till Resurs Finans AB. 
Genom detta förvärv fick koncernen en etablerad 
leasingverksamhet med betydande kompetens och 
med en leasingstock uppgående till 750 MSEK. 
Dessutom tillfördes en kreditstock uppgående till 
1.250 MSEK, huvudsakligen bestående av blanco-
krediter till hushåll. Förvärvet kompletterar på ett 
bra sätt den leasingverksamhet vi själva byggt upp i 
Resurs Bank inom finansiering av kontorsmaskiner 
senaste åren. I förvärvsanalysen som upprättades i 
december, gjordes reserveringar för förvärvade nödli-
dande krediter som var identifierade vid förvärvstill-
fället. Återstående negativ goodwill har lösts upp och 
resultatförts med 273 MSEK, se not 7. 

Inom affärsområde Företag ingår även Factoring och 
Avbetalning. På båda dessa områden har vi haft en 
fortsatt positiv volymutveckling under verksamhets-
året.

Inlåning
Inlåningsverksamheten har expanderat kraftigt under 
året. Genom att fortsatt erbjuda sparkunderna en bra 
ränta på deras sparande har vi under 2008 ökat vår 
inlåning med 53 %.

Förvaltningsberättelse
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Filial

I dotterföretaget Resurs Finans AB bedrivs verksam-
heterna i Norge och Finland genom filialerna Resurs 
Finans AB NUF och Resurs Finans AB sivuliike 
Suomessa. 

Förväntningar avseende 
den framtida utvecklingen
2009 har goda förutsättningar att bli ett bra år. Vi 
går in i verksamhetsåret med en stark kapitalbas och 
låga marknadsräntor. 

Det är svårt att ha en uppfattning om hur djup 
och långvarig rådande lågkonjunktur kommer att 
bli. Utifrån nuvarande konjunkturläge och givet 
att konjunkturen inte förvärras märkbart är det vår 
bedömning att rörelseresultatet för 2009 kommer att 
bli bättre än 2008. 

Inom verksamhetsområde Företag kommer vi fort-
satt att fokusera på att integrera Resurs Finans i vår 
verksamhet. Med den bas vi nu har inom företags-
marknaden är det vår avsikt att under 2009 bevara 
och öka marknadsandelarna men med försiktighet. 

I övriga utlåningsverksamheter avser vi under 2009 
expandera i en takt som gör att våra kreditrisker, 
samt vår likviditet och kapitaltäckning hanteras med 
stor försiktighet. Inom Säljfinans kommer vi fort-
sätta vår satsning på e-handelslösningar för att kunna 
möta nya kundgrupper och deras krav på betallös-
ningar.

Inlåningsverksamheten är ett mycket viktigt affärs-
område för banken. Nya sparprodukter kommer 
att lanseras under året. Det är vår förhoppning att 
dessa ska tas emot lika bra som de vi lanserade under 
2008, och därmed öka intresset för bankens sparpro-
dukter ytterligare.

Vi ser en god utveckling inom våra MasterCard-pro-
dukter, och kommer att fortsätta våra ansträngningar 
att bli ett tydligt alternativ till traditionella bankkort. 
Under verksamhetsåret kommer bonusprogrammen 

knutna till Supreme Card-produkterna att utvecklas 
ytterligare.

Riskhantering 

Riskkontroll, compliance och internrevision
Vi har en självständig riskkontroll som är direkt un-
derställd verkställande direktören. Regelefterlevnad 
(compliancefunktionen) utförs av complianceansva-
rig i moderbolaget (Resurs Holding). Internrevision 
utförs regelbundet och säkerställer efterlevnad av 
bolagets egna instruktioner och rutiner. Internrevi-
sionen utförs av ett externt revisionsföretag.

Basel II
Vi beräknar kapitalkravet för kreditrisker enligt 
schablonmetoden och kapitalkravet för operativa 
risker enligt basmetoden. Under verksamhetsåret har 
vi arbetat vidare med att utveckla de administrativa 
processerna för att löpande genomföra och uppda-
tera bankens interna kapitalutvärdering.

Penningtvätt och bedrägeribevakning
Vi har under verksamhetsåret kontinuerligt utbildat 
medarbetare och partners för att möta de nya krav 
som ställs avseende penningtvättsregelverken. Under 
verksamhetsåret har systemstöden för bedrägeribe-
vakning utvecklats för att möjliggöra en ytterligare 
bättre bevakning av våra transaktionsflöden.

I not 3 beskrivs hur vi arbetar med riskhantering.

Personal

En viktig framgångsfaktor är att vi lyckas knyta till 
oss medarbetare som vill satsa och utvecklas inom 
banken. Under verksamhetsåret har personalom-
sättningen varit fortsatt låg och det känner vi är en 
viktig värdemätare på att vi lyckas med våra intentio-
ner att behålla och utveckla våra medarbetare. 

Se vidare not 9. Personal.
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Förslag till vinstdisposition   
Belopp i kkr.  
 
Till årsstämmans förfogande står     
Från tidigare år balanserade vinstmedel 288 156
Fondemission -60 000
Årets vinst 175 969 
 404 125
Disponeras enligt följande: 
till aktieägare utdelas 40 000
i ny räkning överföres 364 125 
 404 125

Förslaget till utdelning, som utgör 8 % av moder-
bolagets egna kapital, har gjorts med beaktande av 
dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och 
genomlysning enligt lagen om bank- och finansie-
ringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3§ 
Aktiebolagslagen.

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora ex-
poneringar innebär att ett företag vid varje tidpunkt 
skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan 
av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och 
operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav 
för ytterligare identifierade risker i verksamheten i 
enlighet med företagets interna kapitalutvärderings-
policy. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdis-
position till 666 878 kkr (456 596 kkr) och slutligt 

minimikapitalkrav till 382 110 kkr (343 207 kkr). 
Specifikation av posterna framgår av not 4.

Styrelsens bedömning är att företagets och koncer-
nens egna kapital såsom det redovisas i årsredovis-
ningen är tillräckligt stort i förhållande till verksam-
hetens omfattning och risk. 

Koncernens potentiellt utdelningsbara kapital upp-
går till 541 931 kkr.

Beträffande bolagets och koncernens resultat och 
ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplys-
ningar och bokslutskommentarer.
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Fem år i sammandrag 
för koncernen 

*       
 
Balansräkningar 2008

Tillgångar       
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 988 
Utlåning till kreditinstitut 229 656
Utlåning till allmänheten  6 743 399
Materiella tillgångar 96 336
Övriga tillgångar 168 546
Summa tillgångar 7 238 925 
 
Skulder, avsättningar och eget kapital      
Skulder till kreditinstitut  3 480 007 
In- och upplåning från allmänheten  2 408 531 
Övriga skulder  603 063
Eget kapital  747 324 
Summa skulder, avsättningar  och eget kapital 7 238 925 
  
 
Resultaträkningar 2008
Ränteintäkter 524 735
Leasingintäkter 2 232
Räntekostnader -206 199
Summa räntenetto 320 768

Övriga intäkter / Övriga kostnader 474 711
Summa rörelseintäkter 795 479

Allmänna administrationskostnader 
 – Personalkostnader -83 290
 – Övriga allmänna administrationskostnader -173 030
Övriga rörelsekostnader -127 665
Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar -11 528
Summa kostnader före kreditförluster -395 513

Resultat före kreditförluster 399 966
Kreditförluster netto -13 352

Rörelseresultat 386 614
Skatter -30 134 
 
Årets resultat 356 480

 * Enligt lagbegränsad IFRS 



22  |  Årsredovisning 2008

Fem år i sammandrag 
för moderföretaget**     
 
Balansräkningar 2008 2007 2006 2005 2004 
Tillgångar 
Utlåning till kreditinstitut 2 046 810 183 639 74 237  -      -    
Utlåning till allmänheten  4 537 068 4 081 822 3 565 932 3 098 391 2 879 167
Aktier och andelar i koncernföretag 12 640  -      -      -      -    
Immateriella anläggningstillgångar  -     8 400  -      -      -    
Materiella tillgångar 324 673 197 889 30 196 22 679 13 088
Övriga tillgångar 83 228 161 534 56 692 67 697 31 108
Summa tillgångar 7 004 419 4 633 284 3 727 057 3 188 767 2 923 363

Skulder, avsättningar  
och eget kapital 
Skulder till kreditinstitut  3 479 979 2 277 533 1 728 066 1 415 793 1 478 409
In- och upplåning från allmänheten  2 408 531 1 564 258 1 401 193 1 096 463 738 584
Övriga skulder  473 242 384 204 227 150 334 809 324 500
Obeskattade reserver 126 042 66 633 2 295 3 008 1 239
Eget kapital  516 625 340 656 368 353 338 694 380 631
Summa skulder, avsättningar       
och eget kapital 7 004 419 4 633 284 3 727 057 3 188 767 2 923 363
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Resultaträkningar 2008 2007 2006 2005 2004
Ränteintäkter 500 765 430 580 336 438 314 906 318 193
Leasingintäkter 98 134 28 218 11 730 6 499 4 126
Räntekostnader -205 986 -139 376 -80 837 -60 430 -59 014
Summa räntenetto 392 913 319 422 267 331 260 975 263 305
Erhållna utdelningar 130 000  -      -      -      -    
Övriga intäkter/Övriga kostnader 200 838 171 003 134 594 152 976 78 372
Summa rörelseintäkter 723 751 490 425 401 925 413 951 341 677

Allmänna  
administrationskostnader    
–  Personalkostnader -80 859 -64 257 -54 206 -51 569 -45 867
– Övriga allmänna adm.kostnader -164 182 -152 910 -102 879 -91 351 -77 877
Övriga rörelsekostnader -127 420 -115 139 -82 598 -21 618 -21 402
Av- och nedskrivningar 
anläggningstillgångar -89 173 -22 172 -11 044 -6 553 -5 112
Summa kostnader före 
kreditförluster -461 634 -354 478 -250 727 -171 091 -150 258

Resultat före kreditförluster 262 117 135 947 151 198 242 860 191 419
Kreditförluster netto -8 426 -12 576 -6 255 -88 655 -52 009

Rörelseresultat 253 691 123 371 144 943 154 205 139 410
Bokslutsdispositioner -59 410 -64 338 714 -1 770 123 201
Skatter -18 312 -16 730 -40 999 -42 892 -73 712 

Årets resultat 175 969 42 303 104 658 109 543 188 899

** Enligt lagbegränsad IFRS 2007–2008 och enligt ÅRKL 2004 –2006.
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Nyckeltal och definitioner   
 
Nyckeltal koncern 2008
Soliditet (%) 10,3
Kreditförlustnivå (%) 0,2
Kapitaltäckningskvot 1,56
Kapitalbas (KKR) 806 786
Medel antal anställda 204
Antalet anställda vid årets slut 206
  
Nyckeltal moderbolag 2008 2007 2006 2005 2004
Soliditet (%) 8,7 8,4 9,9 10,6 13,1
Reserveringsgrad (%) 96 79 10 18 46
Förändring utlåning  
till allmänheten (%) 11 14 15 8 15
Kreditförlustnivå (%) 0,2 0,3 0,2 3,1 2,1
Kapitaltäckningskvot 1,75 1,33 - - -
Kapitaltäckningsgrad (%)   - 9,8 9,8 10,2 10,1
Kapitalbas (KKR) 666 878 456 596 360 004 325 860 296 523
Medel antal anställda 178 140 125 122 108
Antalet anställda vid årets slut 180 161 125 122 118

____________________________________________________________________________________

Kapitaltäckningsgrad
Kapitalbasen i procent av balansomslutningen plus ej 
utnyttjade limiter invägda enligt Finansinspektionens 
direktiv t o m 2007-12-31. 

Kapitaltäckningskvot
Kapitalbasen i relation till bankens minimikapital-
krav enligt Finansinspektionens direktiv, se not 4. 

Kapitalbas
Kapitalbasen är beräknad enligt Finansinspektionens 
direktiv, se not 4. 

Soliditet
Eget kapital inklusive årets vinst och 73,7 %  (72 % 
för jämförelseåren 2004–2007) av obeskattade reser-
ver, i procent av balansomslutningen. 

Reserveringsgrad
Reserv för befarade kreditförluster i förhållande till 
osäkra fordringar netto, se not 15. För jämförelseåren 
2004-2006 har reserv för befarade kreditförluster 
ställts i relation till osäkra fordringar brutto. 
 

Kreditförlustnivå
Kreditförluster i förhållande till ingående balans för 
utlåning till allmänhet, samt Materiella tillgångar - 
Leasing.

Definitioner
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Resultaträkning  
    
                  Koncernen                Moderföretaget 
 Not 2008 2007 2008 2007
Ränteintäkter 5 524 735  -       500 765 430 580
Leasingintäkter 5 2 232  -       98 134 28 218
Räntekostnader 5 -206 199  -       -205 986 -139 376
Räntenetto  320 768  -       392 913 319 422 
     
Erhållna utdelningar 16 -  -       130 000 -
Provisionsintäkter 6 115 178  -       111 314 76 764
Provisionskostnader 6 -5 230  -       -1 923 -1 020
Övriga rörelseintäkter 7 364 763  -       91 447 95 259
Summa rörelseintäkter  795 479  -       723 751 490 425 
     
Allmänna administrationskostnader 8 -256 320  -       -245 041 -217 167
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar 10 -11 528  -       -89 173 -22 172
Övriga rörelsekostnader 11 -127 665  -       -127 420 -115 139
Summa kostnader före kreditförluster  -395 513  -       -461 634 -354 478 
     
Resultat före kreditförluster  399 966  -       262 117 135 947
Kreditförluster, netto 12 -13 352  -       -8 426 -12 576 
    
Rörelseresultat  386 614  -       253 691 123 371
     
Bokslutsdispositioner 13 -  -       -59 410 -64 338
Skatt på årets resultat 29 -30 134  -       -18 312 -16 730
     
Årets resultat  356 480  -       175 969 42 303
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Balansräkning      
 

                      Koncernen                Moderföretaget 
 Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Tillgångar      
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbanker 988  -       - -
Utlåning till kreditinstitut 14 229 656  -       2 046 810 183 639
Utlåning till allmänheten 15 6 743 399  -       4 537 068 4 081 822
Aktier och andelar i koncernföretag 16 -  -       12 640 -
Immateriella anläggningstillgångar 17 -  -       - 8 400
Materiella tillgångar 18 96 336  -       324 673 197 889
Övriga tillgångar 19 146 472  -       67 096 143 485
Förutbetalda kostnader och      
upplupna intäkter 20 22 074  -       16 132 18 049
Summa tillgångar  7 238 925  -       7 004 419 4 633 284 
     

Skulder, avsättningar  
och eget kapital   
Skulder och avsättningar     
Skulder till kreditinstitut 21 3 480 007  -       3 479 979 2 277 533
In- och upplåning från allmänheten 22 2 408 531  -       2 408 531 1 564 258
Övriga skulder 23 358 829  -       290 196 215 244
Upplupna kostnader och      
förutbetalda intäkter 24 125 245  -       73 046 58 960
Avsättningar 25 8 989  -       - -
Efterställda skulder 5, 26 110 000  -       110 000 110 000
Summa skulder och avsättningar  6 491 601 - 6 361 752 4 225 995 

Obeskattade reserver   
Ackumulerade överavskrivningar   -      -       84 325 46 716
Periodiseringsfond   -      -       41 717 19 917
Summa obeskattade reserver   -      -       126 042 66 633

Eget kapital 27    
Bundet eget kapital 
Aktiekapital   100 000  -       100 000 40 000
Reservfond  -  -       12 500 12 500
Bundna reserver  105 393  -       - -

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst  185 451  -       228 156 245 853
Årets resultat  356 480  -       175 969 42 303
Summa eget kapital  747 324  -       516 625 340 656

Summa skulder, avsättningar 
och  eget kapital  7 238 925  -       7 004 419 4 633 284 
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                        Koncernen                Moderföretaget 
 Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Poster inom linjen  
Ställda säkerheter  
för egna skulder 28 5 396 049  -       4 333 640 4 085 651 
Ansvarsförbindelser 
Garantier  145  -       145 12 316
Borgensåtagande  -  -       50 000 3 486 
     
Åtaganden     
Beviljade ej utnyttjade limiter  21 221 952  -       21 098 610 17 806 112
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Redogörelse för förändring 
Koncernens eget kapital  
   Fond för Fritt  Totalt
  Bundna verkligt eget eget
 Aktiekapital fonder värde kapital kapital
Eget kapital per 1 januari 2008 40 000 61 609  288 156 389 765
Fondemission  60 000   -60 000 0
Förskjutning mellan fritt och      
bundet eget kapital  43 784  -43 784 0
Omräkningsdifferens   1 079   1 079
Årets resultat    356 480 356 480
Eget kapital  
per 31 december 2008 100 000 105 393 1 079 540 852 747 324
 
  
 

Moderföretagets eget kapital
    Fritt eget  Totalt eget
  Aktiekapital Reservfond kapital kapital
Eget kapital per 1 januari 2007  40 000 12 500 315 853 368 353
Utdelning enligt årsstämma 2007-03-19    -70 000 -70 000
Årets resultat    42 303 42 303
Eget kapital per 31 december 2007  40 000 12 500 288 156 340 656
Fondemission enligt årsstämma 2008-05-20  60 000  -60 000 0
Årets resultat    175 969 175 969
Eget kapital per 31 december 2008  100 000 12 500 404 125 516 625

Bundna fonder 
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdel-
ning.
  

Reservfond 
Syftet med reservfonden har varit att spara den del av 
nettovinsten som inte går åt för täckning av balanse-
rad förlust.  
  
 
Fond för verkligt värde 
Tillgångar och skulder i dotterbolagets filialer om-
räknas till balansdagens kurs, kostnader och intäkter 

till genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som 
förekommer redovisas direkt mot eget kapital, fond 
för verkligt värde.  
  
 
Balanserad vinst eller förlust 
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en 
eventuell vinstutdelning lämnats, detta utgör tillsam-
mans med årets resultat, fond för verkligt värde sum-
man fritt eget kapital.
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Kassaflödesanalys 
                   Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Löpande verksamhet     
Rörelseresultat  386 614 - 253 691 123 371
- varav erhållna räntor  524 735 - 500 765 430 580
- varav erlagda räntor  -202 086 - -201 873 -133 785

Justering för ej kassaflödespåverkande  
poster i rörelseresultatet       
- Kreditförluster  13 352 - 8 426 12 576
- Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar  11 528 - 89 173 22 172
- Återföring negativ goodwill  -273 345 - - -
- Övrigt  2 851 - - -
Betalda inkomstskatter  -101 - -14 802 -26 429
Kassaflöde i den löpande verksamheten 
före förändring av denlöpande verksamhetens 
tillgångar och skulder  140 899 - 336 488 131 690
 
Förändringar i den löpande verksamhetens  
tillgångar och skulder 
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 
Utlåning till kreditinstitut  155 732 - -1 863 171 -109 402
Utlåning till allmänheten  -675 011 - -463 672 -528 466
Övriga tillgångar  50 234 - 63 504 -95 143
Skulder till kreditinstitut  -610 654 - 1 202 446 549 467
In- och upplåning från allmänheten  844 273 - 844 273 163 065
Avsättningar  6 867 - - -
Övriga skulder  103 363 - 89 038 107 055
Kassaflöde från löpande verksamhet  15 703 - 208 906 218 266 
     
Investeringsverksamhet     
Förvärv av aktier i dotterbolag  -11 708 - -12 640 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -3 246 - -254 082 -196 076
Förvärv av immateriella anläggningstillgånga  - - - -8 400
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  239 - 57 816 6 210
Kassaflöde från investeringsverksamhet  -14 715 - -208 906 -198 266 
     
Finansieringsverksamhet  
Erhållande av efterställda skulder / förlagslån  - - - 50 000
Utbetald utdelning  - - - -70 000
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  - - - -20 000 
     
Årets kassaflöde  988 - - - 
     
Likvida medel vid årets början  - - - -
Likvida medel vid årets slut  988 - - -
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Lag  och föreskriftsenlighet
Bolagets årsredovisning är upprättad enligt Lag om 
årsredovisning i Kreditinstitut och Värdepappersbo-
lag (ÅRKL 1995:1559) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning 
i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 
2006:16) och Rådet för finansiell rapportering, RFR 
2.1 – Redovisning för juridiska personer.

Denna årsredovisning är upprättad i enlighet med så 
kallad lagbegränsad IFRS. Det innebär att de inter-
nationella redovisningsstandarder samt tolkningar 
härav som antagits av EU har tillämpats så långt det 
är möjligt inom ramen för nationella lagar och före-
skrifter samt med beaktandet av sambandet mellan 
redovisning och beskattning.

Nya och förändrade redovisningsprinciper och 
tolkningar som är obligatoriska för redovisnings-
perioder som börjar den 1 januari 2008.
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering
Ändring som tillåter omklassificering av finansiella 
tillgångar, från tillgångar som innehas för handel och 
tillgångar som kan säljas, under särskilda omständig-
heter.

IFRS 7 Finansiella Instrument: Upplysningar
Inför särskilda upplysningskrav för omklassificerade 
tillgångar enligt ovan. 

Varken koncernen eller moderbolaget har omklassifi-
cerat några tillgångar enligt ovan under räkenskaps-
året. 

Tolkningsuttalande som ännu ej trätt i kraft 
men som har tillämpats i förtid
IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram
Tolkningsuttalandet behandlar redovisning och 
värdering av ett företags kundlojalitetsprogram och 
för bankens del omfattar det tillgodohavanden som 
kunderna upparbetar löpande och kan lösa in mot 
varor eller tjänster i enlighet med programvillkoren. 
Banken avsätter löpande medel för att täcka de fram-
tida utgifterna för att infria utställda löften. Bankens 
redovisning av lojalitetsprogram följer därmed redan 
kraven i IFRIC 13.

Nya IFRS och tolkningar 
som ännu inte börjat tillämpas.
Utöver vad som beskrivs ovan gällande IFRIC 13 
kommer ytterligare ett antal nya standarder, ändring-
ar i standarder samt tolkningsuttalanden träda i kraft 

Noter till redovisningen 

Bolaget är ett privat aktiebolag registrerat i och med 
säte i Helsingborg, Sverige. Bolagets firma är Resurs 
Bank AB, org nr: 516401-0208, adress Ekslingan 9, 
Väla Norra, Helsingborg. Bolaget ägs till 100 % av 
Resurs Holding AB, org nr: 556194-2920.  
 
Resurs Bank AB ingår i en koncern där Resurs Hol-
ding AB upprättar koncernredovisning.  

Noter ej direkt relaterade till resultaträkningen, ba-
lansräkningen, kassaflödesanalysen eller förändringar 
i eget kapital:  
 

Not 1  Allmän information 
Not 2  Redovisningsprinciper 
Not 3  Riskhantering 
Not 4  Kapitaltäckningsanalys 
Not 9  Personal 
Not 30  Närstående 
Not 31  Klassificering av finansiella instrument 

Not 1. Allmän information  

Not 2. Redovisningsprinciper  

____________________________________________________________________________________ 
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först från och med räkenskapsåret 2009, vilka inte 
har tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella 
rapporter. Dessa IFRS standarder och tolkningar be-
döms inte få någon påverkan på bankens finansiella 
rapporter 2009.

Avgivande och fastställelse av årsredovisningen
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av 
styrelsen den 25 mars 2009. Resultat- och balansräk-
ning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 
27 april 2009.

Kritiska bedömningar
I samband med upprättandet av finansiell rapporte-
ring i enlighet med lagbegränsad IFRS och god re-
dovisningssed är det erforderligt att ledningen i vissa 
avseende gör aktiva uppskattningar, antaganden och 
bedömningar. Dessa baseras på historiska erfarenhe-
ter och aktuella faktorer, vilka anses vara rättvisande 
och rimliga. Resultatet av de professionella uppskatt-
ningarna och bedömningarna påverkar de redovisade 
beloppen för tillgångar, skulder, intäkter och kostna-
der i årsredovisningen. Faktiskt utfall kan avvika från 
de ställningstaganden som gjorts.

Valuta
Bolaget använder svenska kronor som funktionell 
redovisningsvaluta och därmed utgör det även rap-
portvaluta. Transaktioner i utländsk valuta omräknas 
till den funktionella valutan enligt snittkurs under 
vilken period intäkterna och kostnaderna inträffat. 
Valutakursvinster/-förluster som uppkommer vid 
reglering av sådana transaktioner och vid omräkning 
av tillgångar respektive skulder i utländsk valuta till 
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 

Omräkning av utländska filialer
I utländska filialer, i dotterföretaget, är funktionell 
valuta den lokala valutan. I dotterföretagets redo-
visning omräknas filialerna till rapporteringsvalutan 
svenska kronor. Tillgångar och skulder omräknas 
till balansdagens kurs, kostnader och intäkter till 
genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som 
förekommer redovisas direkt mot eget kapital, fond 
för verkligt värde.

Koncernredovisning
Dotterföretag är företag som står under ett bestäm-
mande inflytande av Resurs Bank AB. Bestämmande 
inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att 

utforma ett företags finansiella och operativa strate-
gier i syfte att få ekonomiska fördelar, vilket vanligen 
följer med ett aktieinnehav uppgående  till mer än 
hälften av rösträtterna. Vid bedömningen om ett 
bestämmande inflytande föreligger, skall potenti-
ella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras beaktas.

Dotterföretagets finansiella rapporter tas in i kon-
cernredovisningen från den dag det bestämmande 
inflytandet uppkommer och innefattas i koncernre-
dovisningen till den dag det upphör.

Koncernredovisningen har upprättats med förvärvs-
metoden som grund, vilket innebär att dotterföreta-
gets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skill-
naden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga 
värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna 
kapital ingår härigenom endast den del av dotterfö-
retagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Dotterföretag ägs till 100 %. Samtliga aktier i dot-
terföretaget är onoterade.

Moderbolagets redovisningsprinciper 
jämfört med koncernen
Koncernens och moderbolagets redovisningsprinci-
per överensstämmer med undantag för redovisning 
av leasingavtal, där moderbolaget redovisar samtliga 
leasingavtal såsom operationella men där koncernen 
redovisar leasingavtal så som finansiella.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader hänförliga till finan-
siella tillgångar och skulder redovisas med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Intäktsräntor på oreglerade 
fordringar intäktsförs enligt kontantprincipen. 

Leasingintäkter 
Leasingintäkter redovisas linjärt över leasingavtalets 
löptid. Intäkterna redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras företaget och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

Provisionsintäkter och provisionskostnader
Provisionsintäkter och provisionskostnader som är 
en integrerad del i effektivräntan redovisas inte under 
klassificeringen provisioner, utan ingår i Ränte-
intäkter/-kostnader. Övriga provisionsintäkter och 
-kostnader delges under rubriceringarna Provisions-
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intäkter och Provisionskostnader i resultaträkningen 
samt redovisas i den period då tjänsterna debiteras/
tillhandahålls. 

Allmänna administrationsomkostnader
Rubriceringen allmänna administrationskostnader 
inkluderar personalkostnader, porto- upplysnings- 
och aviseringskostnader, IT-kostnader, lokalkost-
nader samt vissa övriga omkostnader relaterade till 
verksamheten. 

I Allmänna administrationsomkostnader, delposten 
Övrigt, ingår leasingkostnader för bankens fordon. 
Samtliga leasingkontrakt är att se som operationell 
leasing och leasingavgifterna redovisas som kostnad 
i resultaträkningen linjärt utifrån avtalade leasingpe-
rioder. Banken har inga andra leasingåtaganden.

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 re-
surser balanseras när det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelarna förknippade med tillgången 
kommer att tillfalla bolaget 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 bolaget. En skuld balanseras 
således vid det tillfälle då det är sannolikt att bolaget, 
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 värderas och redovisas i en-
lighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella 
instrument som redovisas i balansräkningen inklude-
rar på tillgångssidan lånefordringar.

Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörs-
skulder och låneskulder.

Finansiella instrument – Redovisning i och 
borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när banken blir part enligt instru-
mentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 

när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller 
banken förlorar kontrollen över dem. 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. Detsam-
ma 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 finan-
siella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör 
den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången. 

Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. 

Lånefordringar redovisas i balansräkningen i sam-
band med att lånebelopp utbetalas till låntagaren. 
En avsättning för lämnat lånelöfte görs om löftet är 
oåterkallerligt och lämnas till en låntagare där ett 
nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet 
betalats ut eller när utlåningsräntan inte täcker ban-
kens upplåningskostnader för att finansiera lånet.

Finansiella instrument 
– Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till instru-
mentets verkliga värde med tillägg för transaktions-
kostnader. Detta gäller inte för derivat och de 
in strument som tillhör kategorin finansiell tillgång 
som redovisas till verkligt värde via resultaträkning-
en, vilka redovisas till verkligt värde exklusive trans-
aktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassifi-
ceras 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 resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: dels fi-
nansiella tillgångar som utgör innehav för handelsän-
damål , dels andra finansiella tillgångar som företaget 
initialt valt att placera i denna kategori (enligt den s 
k Fair Value Option). Finansiella instrument i denna 
kategori värderas löpande till verkligt värde med 
värde förändringar redovisade i resultaträkningen. I 
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den första undergruppen ingår derivat med positivt 
verkligt värde med undantag för derivat som är ett 
identifierat och effektivt säkringsinstrument. För 
finansiella instrument som innehas för handelsän-
damål redovisas såväl realiserade som orealiserade 
värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av 
finansiella transaktioner. 

Finansiella instrument  
– Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar som inte är derivat, 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 samt Övriga tillgångar. 
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån 
den effektivränta som beräknades vid anskaffnings-
tidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det 
belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för 
osäkra fordringar.

Finansiella instrument  
– Investeringar som hålles till förfall
Investeringar som hålles till förfall är finansiella 
tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper 
med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd 
löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och 
förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna 
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella instrument  
– Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas 
ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i 
någon annan kategori eller finansiella tillgångar som 
företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. 
Innehav av aktier och andelar som inte redovisas 
som dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures 
redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas 
löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade mot eget kapital, dock ej värdeföränd-
ringar som beror på nedskrivningar (se redovisnings-
principer) eller på valutakursdifferenser på monetära 
poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vidare 
redovisas ränta på räntebärande instrument i enlighet 
med effektivräntemetoden i resultaträkningen likaså 
utdelning på aktier. För dessa instrument kommer 
eventuella transaktionskostnader att ingå i anskaff-

ningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och 
därefter ingå vid löpande värdering till verkligt värde 
och ingå i fond för verkligt värde till dess att instru-
mentet förfaller eller avyttras. 

Finansiella instrument – Skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper, dels 
finansiella skulder som utgör innehav för handels-
ändamål (se ovan), dels finansiella skulder som vid 
första redovisningstillfället identifierats som tillhörig 
till denna kategori (Fair Value Option). Förändringar 
i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.

Finansiella instrument – Andra finansiella skulder
Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, 
t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skul-
derna värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella instrument – Leasing
I koncernredovisningen omklassificeras Materiella 
tillgångar – leasing, till Utlåning till allmänheten.

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, reversfordringar och andra homogena 
fordringar görs en kollektiv bedömning utifrån statis-
tisk erfarenhet med bedömning om vad som beräk-
nas 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.

Vid beräkning av reserv för kreditförluster avseende 
leasing och factoring görs individuell bedömning om 
en kreditförlust skall redovisas.

Som konstaterad kreditförlust redovisas förlust som 
är beloppsmässigt fastställd via konkurs, ackordsupp-
görelse, utlåtande av kronofogdemyndighet eller när 
fordran eftergivits på annat sätt. Med oreglerad for-
dran avses fordran för vilken räntor, hyresfordringar 
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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 sä-
kerhetens värde ej med betryggande marginal täcker 
både kapitalbelopp och upplupen ränta.

Vad gäller bankens utlåningsportfölj till hushåll har 
banken valt en kreditförsäkringslösning för att hantera 
kreditrisken. Därav redovisas osäkra fordringar som 
omfattas av kreditförsäkringen separat, se not 15. ”Ut-
låning till allmänheten och osäkra fordringar”.

På grund av att bolaget tillämpar gruppvis värdering 
av fordringar med avseende på kreditrisk har bolaget 
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 förändring-
arna i räntedelen i reserveringsbeloppet.

Med långtidsbevakningsfordringar avses fordringar 
där gäldenären varit okänd i mer än ett år, eller 
gäldenären bedöms vara insolvent i mer än 12 - 18 
månader, eller den återstående preskriptionstiden på 
fordringen uppgår till mindre än 18 månader.

Återföring av en nedskrivning sker när det finns 
verifierande information om att nedskrivningsbeho-
vet inte längre föreligger. Återförda nedskrivningar 
på finansiell utlåning redovisas som en minskning 
av kreditförlusterna och specificeras särskilt i not 12. 
Även övriga finansiella tillgångar är frekvent föremål 
för prövning kring huruvida det finns objektiva be-
lägg för reservation och om en prövning av nedskriv-
ningsbehov tyder på en förlust. 

Finansiella fordringar
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar i 
följande kategorier; Utlåning till allmänheten och 
Övriga fordringar. Klassificeringen är beroende av 
tillgångens syfte för verksamheten. Samtliga finan-
siella tillgångar anses vara möjliga att omsätta eller 
lösa.

Utlåning till allmänheten
Utlåning till allmänheten redovisas till upplupet an-
skaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv-

ningar. För krediter med en beräknad genomsnittlig 
kredittid understigande 12 månader balanseras dock 
inte anskaffningskostnaden (se vidare avsnitt Ränte-
intäkter och räntekostnader enligt ovan). 

Nedskrivning av Utlåning till allmänheten sker när 
det finns statistiska underlag som indikerar att bo-
laget inte kommer att erhålla förfallna belopp enligt 
fordringarnas ursprungliga villkor och en nedskriv-
ningsprövning tyder på förlust. Reservering sker då 
med skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och beräknat värde av framtida kassaflöden. Se vidare 
avsnitt Kreditförluster och nedskrivning av finan-
siella tillgångar enligt ovan. 

Finansiella skulder
Bolaget klassificerar sina finansiella skulder i föl-
jande kategorier; Skulder till kreditinstitut, In- och 
upplåning från allmänheten, Övriga skulder och 
Efterställda skulder. Samtliga redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och upplupna räntekostnader 
periodiseras löpande enligt god redovisningssed. 
Finansiella skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens valutakurs.

Lånelöften
Med lånelöfte avses dels en ensidig utfästelse från 
bolaget att ge ut lån med på förhand bestämda 
villkor där låntagaren kan välja att uppta lånet eller 
inte, dels ett avtal där både bolaget och låntagaren 
är bundna vid ett låneavtal som börjar löpa vid en 
tidpunkt i framtiden. 

Normalförfarandet från bolagets sida är att den fram-
tida 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.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar. I an-
skaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfö-
ras 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 bolaget tillgodo 
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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 eller omvärderat belopp ner 
till det beräknade restvärdet över den beräknade 
nyttjandeperioden, görs linjärt för inventarier för 
eget bruk. Avskrivning sker över beräknad nyttjande-
period om 3-5 år från och med anskaffningstidpunk-
ten. Materiella tillgångar som utgör leasingobjekt 
skrivs av enligt annuitetsmetoden och avskrivningar-
na baseras på objektens individuella anskaffningsvär-
de, leasingperiodernas längd samt estimerat restvärde 
vid leasingperiodens slut.

Materiella tillgångars restvärden och nyttjandeperiod 
prövas varje balansdag och justeras vid behov. En 
tillgångs redovisade värde skrivs därtill omgående ner 
till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.

Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-
tillgång 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 försäljnings-
kostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/-kostnad.

Materiella tillgångar, Leasing 
Leasingobjekt i moderbolaget redovisas som anlägg-
ningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag för 
avskrivningar beräknade enligt annuitetsmetoden 
samt eventuella nedskrivningar på grund av leaseta-
garens bristande betalningsförmåga.

Leasingkontrakt skrivs normalt av till restvärdet, 
vilket brukar motsvara 1 % – 45 % av investerings-
kostnaden, över kontraktets löptid som i genomsnitt 
är 42 månader. Avskrivning görs enligt annuitetsme-
toden. För finansiella leasingavtal mellan bolaget och 
dess leasetagare garanteras inga restvärden av bolaget. 
Osäkra fordringar på leasingobjekt redovisas separat 
under not 18 i bolaget. 

I koncernen är huvudddelen av leasingkontrakten 
där koncernen är leasegivare finansiella leasing-
kontrakt. Finansiella leasingkontrakt redovisas 
som utlåning till allmänheten, vilket innebär att 
leasingintäkterna redovisas som ränteintäkter och 
amortering, samt reservering för osäkra fordringar 
på leasingobjekt redovisas separat under not 15 för 
koncernen. Operationell leasing i koncernen redovi-
sas som Materiella tillgångar under not 18.

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar och 
upplösningar av obeskattade reserver. 

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när ban-
ken har en befintlig juridisk eller informell förplik-
telse som en följd av en inträffad händelse, och det är 
troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kom-
mer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där 
effekten av när i tiden betalningen sker är väsenlig, 
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 tillämligt, de 
risker som är förknippade med skulden.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskju-
ten skatt.

Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skat-
tesatser 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 vär-
den på tillgångar och skulder. Uppskjutna skatte-
fordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att utnyttjas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redo-
visas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skattemässiga effekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot 
eget kapital. 



36  |  Årsredovisning 2008

Kassaflödesanalys
Bolagets kassaflödesanalys är upprättad enligt in-
direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- och utbetal-
ningar. De likvida transaktionerna klassificeras inom 
kategorierna löpande verksamhet, investeringsverk-
samhet och finansieringsverksamhet.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade hän-
delser och vars förekomst bekräftas av en eller flera 
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åta-
gande som inte redovisas som skuld eller avsättning 
på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas.

Ianspråkstagen pant
Övertagen egendom för skyddande av lånefordran 
värderas enligt lägsta värdets princip, d v s det lägre 
beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. 

Övertagen egendom redovisas under samma tillgångs-
post som egendom av motsvarande slag som förvär-
vats på annat sätt. Intäkter och kostnader som avser 
övertagen egendom fördelas på motsvarande sätt som 
andra intäkter och kostnader i resultaträkningen. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i en-
lighet med UFR 2 efter dess ekonomiska innebörd. 
Skatteeffekten på poster som redovisas mot eget 
kapital, redovisas även den direkt mot eget kapital.

Bankens förmåga att hantera risker och bedriva en 
effektiv kapitalhantering är avgörande för bankens 
lönsamhet. I den löpande verksamheten uppstår 
olika typer av finansiella risker såsom kreditrisker, 
marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. 
I syfte att balansera risktagandet samt begränsa och 
kontrollera riskerna har bolagets styrelse, som är 
ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, 
fastställt policies och instruktioner för bland annat 
kreditgivning och den övriga finansverksamheten. 
Samtliga policies och instruktioner är föremål för 
revision minst en gång om året med formaliserat 
fastställande. 

Kredit- och motpartsrisker
Med kredit- och motpartsrisk avses risken att bolaget 
inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/
eller kommer att göra en förlust på grund av motpar-

tens oförmåga att infria sina avtalsenliga förpliktelser. 
Resurs Banks huvudsakliga kreditrisk uppstår vid 
olika former av utlåning till allmänheten. 

Bolagets kreditgivning präglas av högt uppställda 
mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. 
Vid varje kreditgivningstillfälle är det kredittagarens 
sannolika återbetalningsförmåga som är den avgö-
rande bedömningsgrunden. Riskbegränsningen i sig 
åstadkoms genom att bolaget följer en av styrelsen 
fastställd kreditinstruktion, vilken bland annat delger 
kriterier för handläggning, prövning och bedömning 
av krediter samt även förespråkar en stor risksprid-
ning och relativt små enskilda kreditengagemang. 
För att begränsa bolagets kreditrisker har bolaget 
därtill också kreditåterförsäkrat huvuddelen av sin 
utlåning till allmänheten.

Not 3. Riskhantering

____________________________________________________________________________________ 
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Resurs Bank AB – moderbolag      
   Kreditrisk-  Kreditrisk-
   exponering,  Värde av exponering,
   brutto säkerheter netto
Kreditriskexponering brutto och netto 2008     
Utlåning till kreditinstitut   2 046 810 - 2 046 810

Utlåning till allmänheten     
Krediter till företag säkerställda via annan typ av säkerhet  79 524 79 524 -
Blancokrediter till företag   162 167 - 162 167
Blancokrediter till hushåll    4 295 377 - 4 295 377
Summa   6 583 878 79 524 6 504 354 
     
Kreditriskexponering brutto och netto 2007     
Utlåning till kreditinstitut   183 639 - 183 639 
 
Utlåning till allmänheten     
Krediter till företag säkerställda via annan typ av säkerhet  43 814 43 814 -
Blancokrediter till företag   87 303 - 87 303
Blancokrediter till hushåll    3 950 705 - 3 950 705
Summa   4 265 461 43 814 4 221 647 
  
     
Resurs Bank AB – koncernen
   Kreditrisk-  Kreditrisk-
   exponering,  Värde av exponering,
   brutto säkerheter netto
Kreditriskexponering brutto och netto 2008     
Utlåning till kreditinstitut   229 656 - 229 656 
 
Utlåning till allmänheten     
Krediter till företag säkerställda via annan typ av säkerhet  114 109 114 109 -
Krediter till företag, omklassificerade leasingavtal   943 273 - 
943 273
Blancokrediter till företag   294 249 - 294 249
Blancokrediter till hushåll 1)   5 391 768 - 5 391 768
Summa   6 973 055 114 109 6 858 946 
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Under året har inget ianspråktagande skett för pant 
som erhållits som säkerhet för lämnad kredit.

1) Dotterbolaget Resurs Finans AB finansierar annan 
parts, Konsumentkredit i Sverige AB (Kreab), blan-
cokrediter till hushåll. Resurs Finans AB förvärvar 
dessa krediter från Kreab enligt ett överlåtelseavtal. 
Enligt detta överlåtelseavtal garanterar Kreab kredit-
tagarnas avtalsenliga förpliktelser. Kreab har ett op-
tionsavtal enligt vilka de äger rätten att köpa tillbaka 
fordringarna vid en viss tidpunkt. Resurs Finans 
AB har pantsatt fordringarna tillbaka till Kreab som 
säkerhet för detta optionsavtal.

Ränterisker/Marknadsrisker
I finansiell verksamhet är marknadsriskerna primärt 
hänförliga till prisförändringar på de finansiella 
marknaderna och utgörs av komponenterna ränteris-
ker, valutarisker och aktiekursrisker. För Resurs Bank 
är det ränterisken som utgör den största marknads-
risken. Ränterisken består av räntenettorisk och 
ränteprisrisk. Räntenettorisk definieras som risken 
för att en ändring i ränteläget påverkar räntenettot 
för räntebärande tillgångar och skulder. Ränteprisrisk 
definieras som risken för att en ändring i ränteläget 
påverkar marknadsvärdet av tillgångar och skulder.  

I enlighet med bolagets riskpolicy kontrolleras 
marknadsriskerna bland annat med limiter. I syfte 
att minska riskexponeringen matchas bindningstiden 
för aktuell utlåning till allmänheten mot upptagna 
krediter och därtill ska exempelvis bolagets ränte-
bärande placeringar hålla sig inom vissa tids- och 
beloppsmässiga ramar. Vidare begränsas kreditrisken 
genom en kreditförsäkring. 

För att hantera räntenettorisken har banken valt en 
räntebindning i upplåning via kreditinstitut och inlå-
ning från allmänheten, som i genomsnitt understiger 

tre månader. Juridiskt sett är bolagets ränterisk högst 
begränsad utifrån merparten av aktuella avtalsvillkor. 
I realiteten är det dock av marknadsmässiga skäl 
inte lika enkelt att kompensera en ränteförändring 
fullt ut, vilket kan medföra en påverkan på räntenet-
tot beroende på aktivt ställningstagande av bolaget. 
Eventuellt höjda kostnadsräntor kan däremot snabbt 
bemötas genom ändring av villkoren för nyutlåning. 
Med hänsyn till att kreditomsättningshastigheten är 
relativt hög bedöms ränterisken sammantaget vara 
begränsad för banken. Vidare har huvuddelen av 
bankens kredittagare möjlighet att växla mellan olika 
delbetalningsalternativ under kreditens löptid.  Med 
anledning av ovanstående kan banken inte redovisa 
något rättvisande kvantifierat värde på räntenettoris-
ken.

Valutariskexponeringen är begränsad och det finns 
en tydlig balansmässig matchning mellan tillgångar 
och skulder i utländsk valuta.  

Likviditetsrisker
Likviditetsrisk innefattar risken för att inte kunna 
fullgöra sina betalningsförpliktelser utan ökade 
kostnader och/eller inte kunna infria dem. Likvi-
ditetsbehovet uppstår när förväntade utbetalningar 
överstiger förväntade inbetalningar. Dock begränsas 
storleken på detta gap av limiter. Löpande bevakas 
likviditetssituationen genom återkommande kassa-
flödesanalyser och bolaget strävar kontinuerligt efter 
att skapa likviditetsresurser genom att i möjligaste 
mån matcha tillgångar och skulder med hänsyn till 
aktuella löptider. Beviljade ej utnyttjade krediter är 
höga p g a att flertalet krediter är s.k. kontokrediter, 
men bolaget har rätt att vid behov med kort varsel 
reducera givna kreditlöften och genom långsiktiga 
samarbetsavtal med bankpartners möjlighet att öka 
den egna upplåningen.
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Likviditetsexponering (återstående löptid)

Koncern  2008-12-31     
Finansiella tillgångar upp till 3 mån 3–12 mån 1–5 år över 5 år Summa
Kassa och tillgodohavande 988    988
Utlåning till kreditinstitut 229 656    229 656
Utlåning till allmänheten 5 887 292 280 767 536 669 38 671 6 743 399
Övriga finansiella tillgångar 121 369    121 369
Summa  6 239 305 280 767 536 669 38 671 7 095 412 
     
Finansiella skulder upp till 3 mån 3–12 mån 1–5 år över 5 år Summa
Skulder till kreditinstitut 3 332 007 152 800   3 484 807
Inlåning från allmänheten 2 408 531    2 408 531
Övriga finansiella skulder 302 343    302 343
Efterställda skulder 1 925 5 775 30 800 133 100 171 600
Summa 6 044 806 158 575 30 800 133 100 6 367 281

Differens per tidsintervall 194 499 122 192 505 869 -94 429 728 131
      
 
Moderföretag  2008-12-31     
Finansiella tillgångar upp till 3 mån 3–12 mån 1–5 år över 5 år Summa
Utlåning till kreditinstitut 2 046 810    2 046 810
Utlåning till allmänheten 4 537 068    4 537 068
Övriga finansiella tillgångar 67 351    67 351
Summa  6 651 229 0 0 0 6 651 229
     
Finansiella skulder upp till 3 mån 3–12 mån 1–5 år över 5 år Summa
Skulder till kreditinstitut 3 331 979 152 800   3 484 779
Inlåning från allmänheten 2 408 531    2 408 531
Övriga finansiella skulder 262 371    262 371
Efterställda skulder 1 925 5 775 30 800 133 100 171 600
Summa 6 004 806 158 575 30 800 133 100 6 327 281 

Differens per tidsintervall 646 423 -158 575 -30 800 -133 100 323 948 
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Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i 
administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska 
eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exem-
pelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfäl-
ligheter i system eller teknisk utrustning. Även risken 
för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den 
operativa risken liksom legala risker. 

De operativa riskerna motverkas genom intern kon-
troll. Upprätthållande av en god intern kontroll är en 
ständigt pågående process i bolaget som bland annat 
omfattar:          

• ändamålsenliga rutiner och instruktioner för åter-
kommande arbetsuppgifter.
• definierad ansvars- och arbetsfördelning för medar-

betarna.
• IT-stöd i form av ekonomi- och finanssystem med 

inbyggda behörighetskontroller.
• interna informations- och rapporteringssystem 

för att bland annat tillgodose ledningens krav på 
information.

• informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att 
skydda bolagets tillgångar och personal.

Moderföretag  2007-12-31   
Finansiella tillgångar upp till 3 mån 3–12 mån 1–5 år över 5 år Summa
Utlåning till kreditinstitut 183 639    183 639
Utlåning till allmänheten 4 081 822    4 081 822
Övriga finansiella tillgångar 107 361    107 361
Summa  4 372 822 0 0 0 4 372 822 
     
Finansiella skulder upp till 3 mån 3–12 mån 1–5 år över 5 år Summa
Skulder till kreditinstitut 1 780 133 512 476   2 292 609
Inlåning från allmänheten 1 564 258    1 564 258 

Övriga finansiella skulder 188 588    188 588
Efterställda skulder 1 925 5 775 30 800 140 800 179 300
Summa 3 534 904 518 251 30 800 140 800 4 224 755

Differens per tidsintervall 837 918 -518 251 -30 800 -140 800 148 067 

____________________________________________________________________________________ 
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För fastställande av bankens lagstadgade kapitalkrav 
gäller Lagen om kapitaltäckning och stora expo-
neringar (2006:1371) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning 
och stora exponeringar (FFFS 2007:1).

Enligt styrelsens riktlinjer ska banken ha en kapi-
talbas som med marginal täcker dels de föreskrivna 
minimikapitalkraven, dels det kapitalkrav som be-
räknats för övriga identifierade risker i verksamheten 
i enlighet med bankens interna kapitalutvärderings-
policy (IKU).

Den löpande genomgången av bankens interna 
kapitalutvärdering är en integrerad del av bankens 
riskhanteringsarbete. Den sammantagna kapitalut-
värderingsprocessen utförs och uppdateras vid behov 
dock minst en gång om året.

Information om bankens riskhantering redogörs i 
not 3, Riskhantering.

Banken har valt att i denna årsredovisning endast 
lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas 
och kapitalkrav enligt 4 kap Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av 
information om kapitaltäckning och riskhantering 
(FFFS 2007:5).

Not 4. Kapitaltäckningsanalys
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Beräkning av kapitalbas per 31 december 
                   Koncernen                Moderföretaget
  2008 2007 2008 2007
Primärt kapital     
Eget kapital  747 324 - 516 625 340 656
73,7 (72) % av obeskattade reserver    92 893 14 340
Avgår immateriella tillgångar  - - - -8 400
Avgår aktier i dotterföretag    -12 640 -
Avgår övriga nationella avdrag, uppskjuten skatt  -10 538   
Avgår föreslagen utdelning  -40 000 - -40 000 -
Summa primärt kapital  696 786 - 556 878 346 596 
 
Supplementärt kapital     
Tidsbundna förlagslån  110 000 - 110 000 110 000
Summa supplementärt kapital  110 000 - 110 000 110 000 
     
Total kapitalbas  806 786 - 666 878 456 596 
     
Kapitalkrav för kreditrisk  
enl. schablonmetoden    
Institutsexponeringar  9 105 - 7 305 -
Företagsexponeringar  35 228  14 777 5 058
Hushållsexponeringar  376 075 - 281 884 263 108
Exponeringar med säkerhet i fastighet  2 080 - 2 080 2 080

Övriga poster  7 032 - 6 907 9 430
Summa kapitalkrav för kreditrisker  429 520 - 312 953 279 676 
     
Kapitalkrav för valutakursrisk     
Valutakursrisk  2 041   
Summa kapitalkrav för valutakursrisk  2 041    
  
Kapitalkrav för operativrisk     
Basmetoden  85 161 - 69 157 63 531 

Summa kapitalkrav för operativa risker  85 161 - 69 157 63 531 
     
Totalt minimikapitalkrav  516 722 - 382 110 343 207 
     
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav) 1,56 - 1,75 1,33
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Not 5. Räntenetto 
  Medelsaldo Belopp Medelsaldo Belopp
Koncernen  2008 2008 2007 2007

Ränteintäkter     
Utlåning till allmänheten, brutto   4 493 306 672 210 - -
Avgår transaktionskostnader enligt     
effektivränteberäkningsmetoden   -147 475  -
Summa ränteintäkter, netto   524 735  -
Varav ränteintäkter från finansiella poster 
ej värderade till verkligt värde   524 735  - 

Räntekostnader     
Skulder till kreditinstitut   2 878 758 -112 825 - -
In- och upplåning från allmänheten  1 986 395 -84 689 - - 

Efterställda skulder  110 000 -8 685 - - 

Summa räntekostnader    -206 199   - 
      
 
Leasingverksamhet  238 561  - 
Leasingintäkter, brutto   2 232  -
Summa räntenetto inkl leasingintäkter, brutto  320 768  -
Avgår avskrivningar leasing   -1 440  -
Summa räntenetto inkl leasingintäkter, netto   319 328  - 
    
Medelräntan på utlåning till allmänheten  
har uppgått till 11,6 (-)%.   
Medelräntan på inlåning från allmänheten  
har uppgått till 4,3 (-)%.   
Medelräntan på skulder till kreditinstitut  
har uppgått till 3,9 (-)%.    
1) I beloppet ingår kontant inbetalda 
 räntor på problemkrediter med:  1 329   
 
    
Intäkternas geografiska fördelning    
Resurs Banks intäkter fördelas enligt följande: Sverige 80 (-) %  
och övriga nordiska länder 20 (-) %.   

  Medelsaldo Belopp Medelsaldo Belopp
Moderföretaget  2008 2008 2007 2007
Ränteintäkter     
Utlåning till allmänheten, brutto   4 309 445 648 240 3 823 877 548 673
Avgår transaktionskostnader enligt     
effektivränteberäkningsmetoden   -147 475  -118 093
Summa ränteintäkter, netto    500 765   430 580
Varav ränteintäkter från finansiella poster     
ej värderade till verkligt värde   500 765  430 580 
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  Medelsaldo Belopp Medelsaldo Belopp
Moderföretaget  2008 2008 2007 2007
Räntekostnader     
Skulder till kreditinstitut   2 878 756 -112 612 2 002 799 -80 096
In- och upplåning från allmänheten  1 986 395 -84 689 1 482 726 -53 734
Efterställda skulder  110 000 -8 685 85 000 -5 546
Summa räntekostnader    -205 986   -139 376
  

Leasingverksamhet  258 196  111 034 
Leasingintäkter, brutto   98 134  28 218
Summa räntenetto inkl leasingintäkter, brutto  392 913  319 422
Avgår avskrivningar leasing   -72 619  -20 654
Summa räntenetto inkl leasingintäkter, netto   320 294  298 768 
     
Medelräntan på utlåning till allmänheten  
har uppgått till 11,6 (11,3) %.   
Medelräntan på inlåning från allmänheten  
har uppgått till 4,3 (3,6)%.   
Medelräntan på skulder till kreditinstitut  
har uppgått till 3,9 (4,0)%.   
1) I beloppet ingår kontant inbetalda  
räntor på problemkrediter med:  1 329  1 645  

     
Intäkternas geografiska fördelning    
Resurs Banks intäkter fördelas enligt följande: Sverige 83 (84) % och övriga nordiska länder 17 (16) %. 

____________________________________________________________________________________  
     
     
Not 6. Provisioner 
                        Koncernen                    Moderföretaget
  2008 2007 2008 2007
Provisionsintäkter     
Utlåningsprovisioner  20 903 - 19 798 18 150
Övriga provisioner  94 275 - 91 516 58 614
Summa provisionsintäkter  115 178 - 111 314 76 764 
 
Provisionskostnader     
Utlåningsprovisioner  -5 230 - -1 923 -1 020
Summa provisionskostnader  -5 230 - -1 923 -1 020

____________________________________________________________________________________ 

  
Not 7. Övriga rörelseintäkter 
                        Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Övriga rörelseintäkter  91 418 - 91 447 95 259
Återföring negativ goodwill  273 345 - - -
Summa övriga rörelseintäkter  364 763 - 91 447 95 259
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Not 8. Allmänna administrationskostnader 
                         Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Personalkostnader (se vidare not 9)  83 290 - 80 859 64 257
Porto- upplysnings- och aviseringskostnader  108 427 - 108 354 104 929
IT-kostnader  25 817 - 23 956 28 086
Lokalkostnader  7 896 - 6 417 4 798
Övrigt  30 890 - 25 455 15 097
Summa allmänna administrationskostnader  256 320 - 245 041 217 167 

Posten övrigt inom klassificeringen allmänna  
administrationskostnader inkluderar arvoden  
och ersättningar till revisorer enligt nedanstående  
fördelning;      
 
Ersättning till revisionsföretag   
                       Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
SET Revisionsbyrå AB  640  640 521
Revisionsuppdrag  605 - 605 521
Övriga uppdrag  35 - 35 -
KPMG  48   
Revisionsuppdrag  48 - - -
Övriga uppdrag  - - - -
Summa ersättning revisionsföretag  688 - 640 521 
     
Med revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning. Därtill ingår även 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. Allt annat är ”Övriga uppdrag”.
 
____________________________________________________________________________________  
      
     
Not 9. Personal 
                       Koncernen               Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Löner  56 057 - 54 524 42 483
Socialförsäkringskostnader  18 185 - 17 709 15 156
Pensionskostnader   6 115 - 5 878 4 054
Övriga personalkostnader  2 933 - 2 748 2 564
Summa personalkostnader  83 290 - 80 859 64 257
     
Löner och andra ersättningar  2008 2007 2008 2007
Till styrelse, VD, vice VD 
och andra ledande befattningshavare  10 506 - 10 055 7 809
Till övriga anställda  45 551 - 44 469 34 674
Summa  56 057 - 54 524 42 483 
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Sverige     
Löner och andra ersättningar  2008 2007 2008 2007
Till styrelse, VD, vice VD 
och andra ledande befattningshavare  10 428 - 10 055 7 809
Till övriga anställda  45 167 - 44 469 34 674
Summa  55 595 - 54 524 42 483 
 
Norge     
Löner och andra ersättningar   2008 2007 2008 2007
Till styrelse, VD, vice VD 
och andra ledande befattningshavare   - - - -
Till övriga anställda  159 - - -
Summa
  159 - - - 
Finland     
Löner och andra ersättningar  2008 2007 2008 2007
Till styrelse, VD, vice VD 
och andra ledande befattningshavare   78 - - -
Till övriga anställda  225 - - -
Summa  303 - - - 

      

 
Koncernen Grundlön/ Rörlig Övriga Andra
Ersättningar och övriga  styrelsearvode ersättning förmåner ersättningar Summa
förmåner under 2008     
Styrelsens ordförande     0
Styrelseledamot (1 person)                1) 20   194 214
Verkställande direktören 1 200 297 105  1 602
Andra ledande befattningshavare 
(20 personer) 7 951 1 038 667 - 9 656
Summa 9 171 1 335 772 194 11 472
     

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvo-
de enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode 
 utgår ej för kommittéarbete.   
 
Ersättning till verkställande direktör och vice verk-
ställande direktör beslutas av styrelsens presidie. Er-
sättning till andra ledande befattningshavare beslutas 
av verkställande direktören. Ersättningen utgörs av 

grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt 
pension.
 
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning 
ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar 
och befogenhet. För verkställande direktören är den 
rörliga ersättningen maximerad till 30 % av grund-
lönen.

Ersättning till ledande befattningshavare
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Moderföretaget Grundlön/ Rörlig Övriga Andra 
Ersättningar och övriga  styrelsearvode ersättning förmåner ersättningar Summa
förmåner under 2008 
Styrelsens ordförande     0
Styrelseledamot (1 person)                1) 20   194 214
Verkställande direktören 1 200 297 105  1 602
Andra ledande befattningshavare 
(13 personer) 7 500 1 038 659 - 9 197
Summa 8 720 1 335 764 194 11 013 
     
Moderföretaget Grundlön/ Rörlig Övriga Andra
Ersättningar och övriga  styrelsearvode ersättning förmåner ersättningar Summa
förmåner  under 2007     
Styrelsens ordförande     0
Styrelseledamot (1 person)                1) 20   182 202
Verkställande direktören 1 139 180 85  1 404
Andra ledande befattningshavare 
(12 personer) 5 697 773 454 - 6 924
Summa 6 856 953 539 182 8 530 

1) Övriga ersättningar avser arvode för juridiska konsultationer. 

      

      

                  Koncernen                Moderföretaget 
Pensionskostnader  2008 2007 2008 2007
Till styrelse, VD, vice VD 
och andra ledande befattningshavare  2 133 - 2 006 1 471
Till övriga anställda  3 982 - 3 872 2 583
Summa  6 115 - 5 878 4 054
     

Bonus 
För verkställande direktören baserades bonus för 
2008 till 0 (0) % på bolagets rörelseresultat samt till 
100 (100) % på individuella mål uppställda av styrel-
sen. Bonusbeloppet för 2008 motsvarade 25 (12) % 
av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare 
baserades bonus för 2008 till 0 (0) % på bolagets 
rörelseresultat samt till 100 (100) % på individuellt 
uppställda mål.

  

Pensioner 
Bolagets pensionsförpliktelser för verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare täcks 
genom avgiftsbestämda pensionsförsäkringar och ut-
går på erhållen grundlön samt rörlig ersättning med 
7–30 (7–28) %  beroende på ålder. Pensionsförmåner 
för verkställande direktören och övriga ledande be-
fattningshavare utöver tjänstepension och lagstadgad 
pension finns ej.  
 
Uppsägningstid 
Vid uppsägning från bolagets sida är VD:s uppsäg-
ningstid 12 månader. 
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                    Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Pensionskostnader per land     
Sverige     
Till styrelse, VD, vice VD 
och andra ledande befattningshavare  2 133 - 2 006 1 471
Till övriga anställda  3 950 - 3 872 2 583
Summa  6 083 - 5 878 4 054 
     
Norge     
Till övriga anställda  32 - - -
Summa  32 - - - 
     
Finland     
Till övriga anställda  - - - -
Summa  - - - - 

     
Koncernen     
Styrelseledamöter och ledande   Antal per  Antal per
befattningshavare  2008-12-31 Varav män 2007-12-31 Varav män
Styrelseledamöter  9 100% - -
Verkställande direktör och andra   -   -  
ledande befattningshavare  20 85% - - 
 
Moderföretaget    
Styrelseledamöter och ledande  Antal per  Antal per
befattningshavare  2008-12-31 Varav män 2007-12-31 Varav män
Styrelseledamöter  7 100% 6 100%
Verkställande direktör och andra        
ledande befattningshavare  14 84% 13 84% 
     
Koncernen  Kreditlimit Lån Kreditlimit Lån
Ledande befattningshavares lån 
och limiter i banken  2008-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2007-12-31
VD och vVD  325 49 - -
Övriga styrelseledamöter  1 073 97 - -
Övriga ledande befattningshavare i banken  835 291 - - 
     
Moderföretaget     
Ledande befattningshavares lån   Kreditlimit Lån Kreditlimit Lån
och limiter i banken  2008-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2007-12-31
VD och vVD  325 49 350 143
Övriga styrelseledamöter  1 073 97 720 98
Övriga ledande befattningshavare i banken  835 291 710 235 
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                  Koncernen                Moderföretaget 
Specifikation sjukfrånvaro  2008 2007 2008 2007
Total sjukfrånvaro  4,7 % - 4,7 % 4,0 %
Varav långtidssjukfrånvaro (sjukfall > 60 dagar)  1,1 % - 1,1 % 0,8 %
Total sjukfrånvaro fördelad på;
män  3,2 % - 3,2 % 3,0 %
kvinnor  5,6 % - 5,6 % 4,5 %
Total sjukfrånvaro fördelad på;     
anställda -29 år  4,3 % - 4,3 % 1,6 %
anställda 30-49 år  3,7 % - 3,7 % 5,5 % 
      
                  Koncernen                Moderföretaget 
Medeltalet anställda  2008 2007 2008 2007
Män  83 - 67 57
Kvinnor  121 - 111 83
Totalt medeltalet anställda  204 - 178 140
Antalet anställda vid årets slut  206 - 180 161

____________________________________________________________________________________

     
Not 10. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

                  Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Avskrivningar     
Immateriella tillgångar  2 100 - 2 100 -
Leasinginventarier  1 441 - 72 619 20 654
Övriga inventarier  1 687 - 1 706 1 518
Summa avskrivningar  5 228 - 76 425 22 172

Nedskrivningar     
Immateriella tillgångar  6 300 - 6 300
Leasinginventarier  - - 6 448 -
Summa nedskrivningar  6 300 - 12 748 - 
     
Summa av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella tillgångar  11 528  89 173 22 172 
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Not 11. Övriga rörelsekostnader  
                  Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Marknadsföring  25 407 - 25 180 23 250
Försäkringar 1) 102 258 - 102 240 91 889
Summa övriga rörelsekostnader  127 665 - 127 420 115 139 

1) Banken har valt en kreditförsäkringslösning för att hantera kreditrisken i utlåningsportföljen till hushåll. Det medför att  
banken har försäkringskostnader istället för kreditförluster för denna del av utlåningsportföljen. Verksamhetsåret 2008  uppgick 
premierna för kreditförsäkringen till 96,9 (86,2) MSEK. 

____________________________________________________________________________________  
      
 
Not 12. Kreditförluster   
                  Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Årets bortskrivning avseende 
konstaterade kreditförluster  13 107 - 12 243 9 403
Influtet på tidigare konstaterade kreditförluster  -324 - -394 -451
Förändring av reserv för befarade kreditförluster  569 - -3 423 3 624
Årets nettokostnad avseende kreditförluster  13 352 - 8 426 12 576 
    
Värderingsprinciper för problemkrediter, se vidare avsnitt ”Kreditförluster och nedskrivning av finansiella tillgångar” not 2. 
      
____________________________________________________________________________________

 
Not 13. Bokslutsdispositioner 
                     Moderföretaget 
   2008-12-31  2007-12-31
Förändring avskrivningar utöver plan   -37 610  -44 421
Avsättning till periodiseringsfond   -21 800  -19 917
Summa bokslutsdispositioner   -59 410  -64 338

____________________________________________________________________________________  

     
Not 14. Utlåning till kreditinstitut 
              Koncernen           Moderföretaget  
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
I beloppet ingår klientmedel med   14 622 - - -
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Not 15. Utlåning till allmänheten och osäkra fordringar
 
              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Hushåll 1) 5 333 717 - 4 288 391 3 938 795
Företag 2) 3) 1 457 987 - 270 769 165 420
Summa utlåning till allmänheten  6 791 704 - 4 559 160 4 104 215
Avgår avsättning för befarade  
kreditförluster  -48 305 - -22 092 -22 393
Summa netto utlåning till allmänheten  6 743 399 - 4 537 068 4 081 822 
      
1) Medelvärdet för fordringarna i moderföretaget är  8,5 (8,0) kkr, varav den högsta krediten uppgår till  91 394 (500) kkr.  
2) I beloppet ingår förvärvade fakturafordringar med  76 314 (88 897) kkr för moderföretaget och 154 032 (-) kkr för koncernen. 
3) I beloppet ingår utlåning till Resurs Holding AB (koncernmoderbolag) med 91 394.    

     
Netto utlåning till allmänheten fördelar sig enligt följande geografiskt:     
   
              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
- Sverige  5 527 572 - 3 727 940 3 490 925
- Danmark  298 708 - 298 708 305 985
- Norge  712 621 - 404 014 230 967
- Finland  204 498 - 106 406 53 945
Summa  6 743 399 - 4 537 068 4 081 822 
     
Osäkra fordringar      
Osäkra fordringar brutto för vilka ränta inte     
skall intäktsföras förrän vid betalning 1) 262 627 - 258 698 188 838
Osäkra fordringar finansiell leasing 1) 35 964  - -
Avgår osäkra fordringar som omfattas  
av bankens kreditförsäkring  -235 754  -235 754 -160 344
Osäkra fordringar netto före reservering  
för befarade kreditförluster  62 837  22 944 28 494
Reserv för befarade kreditförluster 2) -48 305 - -22 092 -22 393
Osäkra fordringar netto  14 532 - 852 6 101
1) Varav osäkra fordringar företagssektor  42 462  6 335 4 740
2) Varav företagssektor   -38 667  -6 136 -3 486 
 
I osäkra fordringar ingår långtidsbevakningsfordringar med 0 (0) kkr.     
   
Oreglerade fordringar för vilka upplupen ränta intäktsförs förekommer inte 
och det förekommer ej heller räntenedsatta fordringar.       

 
              Koncernen            Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Nyckeltal     
Andel osäkra lånefordringar brutto 1) 4 % - 6 % 5 %
Andel osäkra lånefordringar netto 2) 1 % - 1 % 1 %
Total reserveringsgrad 3) 1 % - 0 % 1 %
Reserveringsgrad, osäkra lånefordringar 4) 77 % - 96 % 79 % 
     



52  |  Årsredovisning 2008

                            Moderföretaget 
    2008-12-31 2007-12-31

1) Osäkra lånefordringar brutto före reservering dividerade med totala lånefordringar  
före reservering 

2) Osäkra lånefordringar netto före reservering dividerade med totala lånefordringar  
före reservering 

3) Totala reserver dividerade med totala lånefordringar före reservering 
4) Reservering för osäkra lånefordringar dividerade med osäkra lånefordringar netto  

före reservering
  
Löptidsinformation 
Kredittagaren har möjlighet att växla mellan olika löptider beroende på vilken  
produkt kredittagaren väljer. Därför kan ingen sammanställning över  
fordringarna per löptid presenteras, då detta inte skulle ge en rättvisande bild.  
Befintlig genomsnittlig kredittid på bankens  totala utlåning till allmänheten  
uppgår till:    0,5 år 0,5 år

____________________________________________________________________________________  

     
Not 16. Aktier och andelar i koncernföretag 
             Moderföretaget
    2008-12-31 2007-12-31
Anskaffningsvärde vid årets början    - -
Årets anskaffning    12 640 -
Summa anskaffningsvärde vid årets slut    12 640 -
Redovisat värde    12 640 - 
    
Specifikation över moderföretagets direkta innehav  
av andelar i koncernföretag      

   Antal  
Namn, organisationsnummer och säte   andelar Andel i % 
Resurs Finans AB, org nr 556682-0428,   500 000 100 %
med säte i Helsingborg      
     
Moderföretaget har beaktat anteciperad utdelning på 130 000 från Resurs Finans AB.
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Not 17. Immateriella anläggningstillgångar  
              Koncernen           Moderföretaget 
Goodwill  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Anskaffningsvärde vid årets början  8 400 - 8 400 -
Årets förvärv  - - - 8 400
Summa anskaffningsvärde vid årets slut  8 400 - 8 400 8 400
Ackumulerade avskrivningar vid årets början  - - - -
Årets avskrivningar   -2 100 - -2 100 -
Summa ackumulerade avskrivningar  
vid årets slut  -2 100 - -2 100 -
Ackumulerade nedskrivningar vid årets början  - - - -
Årets nedskrivningar   -6 300 - -6 300 -
Summa ackumulerade nedskrivningar  
vid årets slut  -6 300 - -6 300 -
Redovisat värde  0 - 0 8 400 

____________________________________________________________________________________

Not 18. Materiella anläggningstillgångar
              Koncernen           Moderföretaget
Leasinginventarier  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Anskaffningsvärde vid årets början  - - 227 759 39 711
Årets inköp  681   
- Ursprungligt anskaffningsvärde 
i förvärvad leasingverksamhet  - - - 85 710
- Förvärv via dotterföretag  116 456  - -
- Övriga förvärv under året  - - 252 116 115 596
Årets avyttringar / utrangeringar  - - -64 132 -13 258
Summa anskaffningsvärde vid årets slut  117 137 - 415 743 227 759 
     
Ackumulerade avskrivningar vid årets början  - - -32 927 -12 475
Övertagen avskrivning via förvärvad  
leasingverksamhet  - - - -7 496
Övertagen avskrivning via förvärvat dotterföretag -23 309 - - - 

Ack avskrivningar på tillgångar som avyttrats/ 
utrangerats  - - 17 811 7 698
Årets avskrivningar enligt plan  -1 440 - -72 619 -20 654
Summa ackumulerade avskrivningar  
vid årets slut  -24 749 - -87 735 -32 927 
     
Ackumulerade nedskrivningar vid årets början  - - - -
Årets nedskrivningar   - - -6 448 -
Summa ackumulerade nedskrivningar  
vid årets slut  - - -6 448 - 

Planenligt restvärde  92 388 - 321 560 194 832
I beloppet ingår återtagna inventarier  
till ett bokfört värde  - 2 638 -  
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I dotterbolaget finns ett leasingengagemang på 92.388 kkr som har ett nuvärde av minimileasingavgiften som 
utgör mindre än 90 % av objektets värde. Bolaget får inte fullt ut betalt för objektet under leasingavtalets 
löptid och hanteras således som ett operationellt leasingavtal. 
      

              Koncernen           Moderföretaget 
Övriga inventarier  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Anskaffningsvärde vid årets början  8 971 - 8 971 7 451 

Årets inköp;      
- förvärv via dotterföretag  450 - - -
- övriga förvärv under året  2 565 - 1 966 2 265
Årets avyttringar / utrangeringar  -2 549 - -2 568 -745
Summa anskaffningsvärde vid årets slut  9 437 - 8 369 8 971 
     
Ackumulerade avskrivningar vid årets början  -5 914 - -5 914 -4 491
Övertagen avskrivning via förvärvat dotterföretag -198 - - -
Ack avskrivningar på tillgångar  
som avyttrats / utrangerats  2 310 - 2 364 95
Årets avskrivningar enligt plan  -1 687 - -1 706 -1 518
Summa ackumulerade avskrivningar  
vid årets slut  -5 489 - -5 256 -5 914 
     
Planenligt restvärde  3 948 - 3 113 3 057

____________________________________________________________________________________ 
 
     
Not 19. Övriga tillgångar   
              Koncernen           Moderföretaget
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Fordran koncernföretag  17 464 - 17 464 73 352
Fordringar leasingverksamhet  90 428 - 40 395 22 517
Skattefordran  21 566 - 6 407 21 209
Övrigt  17 014 - 2 830 26 407
Summa övriga tillgångar  146 472 - 67 096 143 485 

____________________________________________________________________________________ 

     
Not 20. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 
              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Förutbetalda kostnader  5 398 - 3 441 6 362
Upplupna räntor  3 199 - 3 199 195
Upplupna intäkter utlåningsverksamheten  13 477  9 492 11 492
Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter  22 074  16 132 18 049
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Not 21. Skulder till kreditinstitut 
              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Krediter i SEK  2 424 796 - 2 424 768 1 863 141
Krediter i DKK  246 283 - 246 283 248 586
Krediter i NOK  618 899 - 618 899 142 907
Krediter i EUR  190 029 - 190 029 22 899
Summa skulder till kreditinstitut  3 480 007 - 3 479 979 2 277 533 
     
Bankens motparter för skulder till kreditinstitut är övriga banker. Moderföretaget och koncernen har en total 
limit om 4 287 000 (3 045 000) kkr.      
 
              Koncernen           Moderföretaget 
Löptidsinformation  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Ovanstående skulder fördelade på återstående räntebindningstid/löptid.   
Betalbara vid anfordran  2 730 007 - 2 729 979 1 277 533
<3 månader  600 000 - 600 000 800 000
3–6 månader  150 000 - 150 000 200 000
6–9 månader  - - - 300 000
Summa skulder till kreditinstitut  3 480 007 - 3 479 979 2 577 533 
     
Som säkerhet för ovanstående skulder har lånefordringar och materiella tillgångar  pantsatts till ett belopp av  
4 321 181 (4 085 651) kkr för moderföretaget och  (-) kkr för koncernen, se vidare not 28.
 
____________________________________________________________________________________ 
      

Not 22. In- och upplåning från allmänheten 
              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Hushåll  1 445 449 - 1 445 449 881 548
Företag                                                     1)  963 082 - 963 082 682 710
Summa in- och upplåning från allmänheten  2 408 531 - 2 408 531 1 564 258 
 
1) I beloppet ingår inlåning från koncernföretag med 545 112 (198 470) kkr.    
    
Löptidsinformation 
All inlåning från allmänheten är betalbar vid anfordran.
      
____________________________________________________________________________________  

     
Not 23. Övriga skulder 
              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Leverantörsskulder  58 979 - 19 007 18 095
Skulder till ombud  243 364 - 243 364 156 156
Övrigt  56 486 - 27 825 40 993
Summa övriga skulder  358 829 - 290 196 215 244 
     
I beloppet ingår klientmedel med   14 622 - - -
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Not 24. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Upplupna räntekostnader  12 725 - 12 725 8 606
Upplupna personalkostnader  16 882 - 14 314 12 096
Upplupna administrationsomkostnader   26 520 - 20 171 23 414
Förutbetalda intäkter, leasingverksamheten  65 485 - 24 001 14 337
Förutbetalda intäkter, utlåningsverksamheten  1 798 - 0 0
Övriga förutbetalda intäkter  1 835 - 1 835 507
Summa upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter  125 245 - 73 046 58 960

____________________________________________________________________________________  

     
Not 25. Avsättningar 
              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Avsättning för omstruktureringskostnader  6 867 - - -
Avsättning för skatter  2 122 - - -
Summa avsättningar  8 989 - - -

____________________________________________________________________________________  

     
Not 26. Efterställda skulder 
              Koncernen           Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Förlagslån  110 000 - 110 000 110 000
Summa efterställda skulder  110 000  110 000 110 000

Posten avser i sin helhet skuld till koncernföretag.

____________________________________________________________________________________  
    
     
Not 27. Eget Kapital  

                                            Bundet eget kapital                              Fritt eget kapital 
  Bundna Fond för
Koncernen Aktiekapital reserver  verkligt värde Fria medel Totalt
Ingående belopp 2008-01-01 40 000 61 609  288 156 389 765
Vinstdisposition:     0
Fondemission 
enl årsstämmobeslut 2008-05-20 60 000   -60 000 0
Förskjutning mellan fritt 
och bundet eget kapital  43 784  -43 784 0
Omräkningsdifferens   1 079  1 079
Årets resultat    356 480 356 480
Utgående belopp 2008-12-31 100 000 105 393 1 079 540 852 747 324 
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                                              Bundet eget kapital                                 Fritt eget kapital 
Moderföretag Aktiekapital Reservfond  Fria medel Totalt
Ingående belopp 2008-01-01 40 000 12 500  288 156 340 656
Vinstdisposition:     0
Fondemission 
enl årsstämmobeslut 2008-05-20 60 000   -60 000 0
Årets resultat    175 969 175 969
Utgående belopp 2008-12-31 100 000 12 500  404 125 516 625
     
Antal aktier 2008-12-31: 100 000     
Kvotvärde: 1 000

____________________________________________________________________________________  

     
Not 28. Ställda säkerheter för egna skulder 
              Koncernen            Moderföretaget 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Utlåning till kreditinstitut  182 632 - 182 632 183 639
Utlåning till allmänheten  4 717 083 - 3 922 478 3 741 335
Aktier och andelar i koncernföretag  280 444 - 12 640 -
Materiella tillgångar  215 890 - 215 890 160 677
Summa ställda säkerheter för egna skulder  5 396 049 - 4 333 640 4 085 651
   
____________________________________________________________________________________ 

   
Not 29. Skatt på årets resultat 
                  Koncernen                Moderföretaget 
  2008 2007 2008 2007
Aktuell skatt för perioden  -30 134 - -18 312 -16 730
Aktuell skattekostnad  -30 134 - -18 312 -16 730 
     
Avstämning av effektiv skatt     
Skattekostnaden står för 9,4% (28,3%) av  
resultatet före skatt i moderföretaget och  
7,8 % (-) av resultatet före skatt i koncernen.  
Skillnaden mellan bankens skattekostnad och  
skattekostnad beräknad enligt gällande skattesats  
redovisas nedan.      
     
Aktuell skattekostnad  -30 134 - -18 312 -16 730
Skattekostnad, 28% på resultatet före skatt  -108 252 - -54 399 -16 529
Skillnad  78 118 - 36 087 -201 
     
Skillnaden består av följande poster:     
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  539 - - -
Justering för ändrad skattesats  1 255 - - -
Ej avdragsgilla / ej skattepliktiga intäkter  76 324 - 36 087 -201
Summa  78 118 - 36 087 -201
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Not 30. Närstående   

Närståenderelationer

Resurs Bank AB är ett helägt dotterbolag till Resurs 
Holding AB. Resurs Holding AB ägs av Hans Westin, 
Bengt Bengtsson och Thomas Paulson med närståen-
de och bolag. Tillsammans äger de 100 % av aktierna 
i Resurs Holding AB.  
 
Resurs Bank förvärvade 2009-12-01, 100 % av 
aktierna i Kaupthing Finans AB (556682-0428). 
Bolaget är namnändrat till Resurs Finans AB.  
 
Hans Westin, Bengt Bengtsson och Thomas Paulson 
är styrelseledamöter i Resurs Bank AB och i Resurs 
Holding AB. Övriga styrelseledamöter i Resurs Bank 

är Kenneth Nilsson, Claes Peyron, Martin Bengtsson 
och Sten Schröder.  
 
Hans Westin har ett bestämmande inflytande över 
ONOFF AB och Telecall AB. Bengt Bengtsson har 
ett bestämmande inflytande över Siba Holding AB 
och Waldir AB.  
 
Utöver ovanstående närståenderelationer äger Hans 
Westin, Bengt Bengtsson och Thomas Paulson med 
familjer bolaget Behato AB. Tillsammans äger de 100 
% av aktierna. 

     
     
Sammanställning över närståendetransaktioner     
 
Ersättningar     
Ersättning till befattningshavarna i närståendekretsen beskrivs under not 9 Personal. Ingen ersättning har 
utgått till Hans Westin, Bengt Bengtsson och Thomas Paulson.      
 
                  Koncernen                Moderföretaget 
Moderföretag  2008 2007 2008 2007
Ränteintäkter  3 277 - 3 277 2 263
Räntekostnader, Efterställda skulder  -6 400 - -6 400 -
Räntekostnader, In- och upplåning från allmänheten -195 - -195 -
Allmänna administrationsomkostnader  -6 037 - -6 037 -3 327 
     
Utlåning till allmänheten  91 394 - 91 394 -
Övriga tillgångar  - - - 73 352
In- och upplåning från allmänheten  183 - 183 -
Övriga skulder  314 - 314 -
Efterställda skulder   110 000 - 110 000 -
     
Dotterföretag     
Ränteintäkter  - - 11 119 -
Utlåning till kreditinstitut  - - 1 734 178 -
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Övriga koncernföretag  2008 2007 2008 2007
Räntekostnader, Efterställda skulder  -2 285 - -2 285 -5 546
Räntekostnader, In- och upplåning från allmänheten -21 167 - -21 167 -7 051
Provisionsintäkter  12 168 - 12 168 11 299
Allmänna administrationsomkostnader  -4 763 - -4 763 -5 013
Övriga rörelsekostnader  -102 240 - -102 240 -92 426 
 
Övriga tillgångar  17 486 - 17 486 7 750
In- och upplåning  från allmänheten  544 929 - 544 929 198 470
Övriga skulder  3 519 - 3 519 -

Efterställda skulder   - - - 110 000 
 
Andra närstående  2008 2007 2008 2007
Ränteintäkter  - - - -
Provisionsintäkter  475 - 475 
Leasingintäkter  - - - 99
Räntekostnader, In- och upplåning från allmänheten -11 110 - -11 110 -11 240
Transaktionskostnader  -117 597 - -117 597 -109 358
Materiella tillgångar (förvärv av leasingverksamhet) - - - -108 100
Immateriella anläggningstillgångar  - - - -8 400
Allmänna administrationsomkostnader  -4 812 - -4 812 -4 582 
     
In- och upplåning  från allmänheten  249 511 - 249 511 314 382
Övriga skulder  10 - 10 - 

____________________________________________________________________________________  

 
Not 31. Klassificering av finansiella instrument   

Koncernen Lånefordringar och  Icke finansiella 
Tillgångar 2008-12-31 kundfordringar  tillgångar  Summa
Kassa och banktillgodo- 
havanden 
hos centralbanker 988  -  988
Utlåning till kreditinstitut 229 656  -  229 656
Utlåning till allmänheten 6 743 399  -  6 743 399
Materiella tillgångar -  96 336  96 336
Övriga tillgångar 107 892  38 581  146 473
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 13 477  8 597  22 074
Summa tillgångar 7 095 412  143 514  7 238 926
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 Övriga finansiella  Icke finansiella 
Skulder 2008-12-31 skulder  skulder  Summa
Skulder till kreditinstitut 3 480 007  -  3 480 007
In- och upplåning från  
allmänheten 2 408 531  -  2 408 531
Övriga skulder 302 343  56 486  358 829
Upplupna kostnader och      
förutbetalda intäkter -  125 245  125 245
Avsättningar   8 989  8 989
Efterställda skulder 110 000  -  110 000
Summa skulder 6 300 881  190 720  6 491 601
     
Moderföretaget Lånefordringar och  Icke finansiella 
Tillgångar 2008-12-31 kundfordringar  tillgångar  Summa
Utlåning till kreditinstitut 2 046 810  -  2 046 810
Utlåning till allmänheten 4 537 068  -  4 537 068
Aktier och andelar i  
koncernföretag -  12 640  12 640
Materiella tillgångar -  324 673  324 673
Övriga tillgångar 57 859  9 237  67 096
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 9 492  6 640  16 132
Summa tillgångar 6 651 229  353 190  7 004 419 
   
 Övriga finansiella  Icke finansiella 
Skulder 2008-12-31 skulder  skulder  Summa
Skulder till kreditinstitut 3 479 979  -  3 479 979
In- och upplåning från  
allmänheten 2 408 531  -  2 408 531
Övriga skulder 262 371  27 825  290 196
Upplupna kostnader och      
förutbetalda intäkter -  73 046  73 046
Efterställda skulder 110 000  -  110 000
Summa skulder 6 260 881  100 871  6 361 752 
     
Moderföretaget Lånefordringar och  Icke finansiella  
Tillgångar 2007-12-31 kundfordringar  tillgångar  Summa
Utlåning till kreditinstitut 183 639  -  183 639
Utlåning till allmänheten 4 081 822  -  4 081 822
Materiella tillgångar -  197 889  197 889
Immateriella  
anläggningstillgångar -  8 400  8 400
Övriga tillgångar 95 869  47 616  143 485
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 11 492  6 557  18 049
Summa tillgångar 4 372 822  260 462  4 633 284
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Årsredovisningen kommer att bli föremål för fastställelse på årsstämman den 27 april 2009.   

     
Helsingborg den 25 mars 2009

      
  
Thomas Paulson Bengt Bengtsson   Hans Westin 
Ordförande      

      
      

Claes Peyron Martin Bengtsson   Sten Schröder  

  
  
  
 
Kenneth Nilsson 
Verkställande direktör   
  
  
  

Min revisionsberättelse har avlämnats den 25 mars 2009.    
  
  
 
Pia Jeppsson 
Auktoriserad revisor

 Övriga finansiella  Icke finansiella 
Skulder 2007-12-31 skulder  skulder  Summa
Skulder till kreditinstitut 2 277 533  -  2 277 533
In- och upplåning från  
allmänheten 1 564 258  -  1 564 258
Övriga skulder 174 251  40 993  215 244
Upplupna kostnader och      
förutbetalda intäkter -  58 960  58 960
Efterställda skulder 110 000  -  110 000
Summa skulder 4 126 042  99 953  4 225 995
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Resurs Bank AB, org nr: 516401-0208

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i Resurs Bank AB för år 2008-01-01 – 2008-12-31. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 18 – 61. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lag 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvalt-
ningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de bety-
delsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, lag om bank- och finansieringsrörelse, lag om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lag om årsredovisning i kreditin-
stitut och värdepappersbolag och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg 2009-03-25

Pia Jeppsson 
Auktoriserad revisor 
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Egna anteckningar

Egna anteckningar
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Egna anteckningar
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Kontakt

Postadress
 Resurs Bank AB, Box 222 09, SE-250 24 Helsingborg

Besöksadress
Ekslingan 9, Väla Norra, Helsingborg

Webbadresser
www.resurs.se

www.supremecard.com

Telefonnummer
 Växel: 042-38 20 00
 Säljfinans:  042-38 20 40
 Privatlån:  0771-11 22 33
 Spara:  0771-10 11 12
 Supreme Card:  077-440 44 77
 Factoring:  042-38 21 38
 Leasing:  042-38 21 60
 Kundtjänst:  042-38 20 93
 Fax (växel):  042-20 29 72

E-post
 Säljfinans:  ombud@resurs.se
 Spara:  spara@resurs.se
 Supreme Card:  info@supremecard.com
 Factoring:  factoring@resurs.se
 Leasing:  leasing@resurs.se
 Kundtjänst:  kundservice@resurs.se

Kontakta oss





Vi skapar handlingskraft


