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Resurs Banks  
Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Resurs Bank, med säte i Helsingborg, är ett helägt dotter-

bolag 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 tillståndspliktig bankverksamhet främst 

i form av kreditgivning till allmänheten och inlåning från 

allmänheten i Sverige. I Norge och Finland bedriver banken 

filialverksamhet i form av kreditgivning till allmänheten och 

i Danmark bedriver banken gränsöverskridande bankverk-

samhet i form av kreditgivning till allmänheten. 

Väsentliga händelser under perioden
Perioden har präglats av fortsatt stor finansiell oro i om-

världen och även om Sverige klarat sig förhållandevis väl i 

denna globala kris, märks oron hos de svenska konsumen-

terna vilket påverkat främst affärsområde Säljfinans som inte 

ökar fullt så mycket som vi förväntat. Inom övriga nordiska 

länder där banken inte har lika stor marknadsandel som i 

Sverige, har den finansiella orons effekter inte fått samma 

påverkan då vi där kunnat växa genom att öka vår marknads-

andel.

I affärsområde Privatmarknad har banken haft fortsatt god 

volymtillväxt både inom delområde MasterCard, med 

kortkonceptet Supreme Card, och delområde Privatlån. 

Banken räknar med att nå de volymmål som satts upp för 

Privatmarknad verksamhetsåret 2012. 

I affärsområde Företag har en kraftfull satsning gjorts på 

Factoring vilken resulterat i en kraftig volymtillväxt jämfört 

med samma period förra året. Affärsområdet har infriat 

högt ställda tillväxtmål. Som ett led i att öka vår service till 

detaljhandeln har vi beslutat att omstrukturera vår leasing-

verksamhet att framöver i huvudsak vara en tilläggstjänst till 

våra samarbetspartners, arbetet med detta fortgår enligt 

plan.

Banken har under perioden ökat inlåningen från allmän-

heten med 30 % till 5 262 MSEK. 

Banken har under perioden haft en resultatmässigt bra 

utveckling med god kontroll på såväl kostnader som  

problemkrediter. Bankens resultat efter skatt uppgår till 

149,3 (140,0) MSEK. 

Den 13 juli 2012 offentliggjordes att Nordic Capital träffat 

ett avtal med ägare till 55 % av koncernmoderns aktier om 

att förvärva dessa. Säljande parter är familjerna Westin/

Schröder samt Paulson. Familjen Bengtsson har meddelat 

sin avsikt att fortsatt stå kvar som ägare till 45 % av aktierna. 

Se mer information på bankens hemsida i pressrummet. 

Nordic Capital beräknas tillträda som huvudägare under 

november.

Förväntningar avseende den framtida  
utvecklingen
Banken har en långsiktig tillväxtstrategi innebärande fokus 

på de affärsområde vi ser som vår nisch, med ökad nyut-

låning och bibehållen intjäningsförmåga. Banken har en 

stark kapitalbas bestående av enbart primärkapital, en god 

likviditet och en fortsatt stark resultatutveckling. Dessutom 

och inte minst viktigt, en god kontroll över problemkredit-

utvecklingen. 

Hösten 2011 integrerades vår e-handelsplattform med nät-

handlaren NetOnNet, en av Sveriges största näthandlare. 

Integrationen har fungerat väldigt väl, om än tagit mycket 

kraft i anspråk. Under hösten kommer ett antal ytterligare 

företag att kopplas på vår e-handel och vi ser att intresset 

för vår tjänst ökar. Banken har en god beredskap för att 

med kort varsel agera för reducerat risktagande i det fall 

den finansiella oron förvärras ytterligare.

Bankens bedömning är att helårsresultatet kommer att vara 

i nivå med det resultat bolaget uppnådde för verksamhets-

året 2011.

Verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnummer 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 

2012-01-01–2012-08-31. Delårsrapporten är upprättad i tusentals svenska kronor (KSEK) om inget annat anges. 



Nyckeltal och definitioner

NYCKELTAL 31 aug 2012 31 aug 2011 31 dec 2011

Soliditet % 15,7 16,4 15,9

Kapitaltäckningskvot 1,85 1,85 1,85

Kapitalbas (MSEK) 1 003 913 1 003

I/K-tal 1,41 1,36 1,39

Medelantal anställda 210 206 192

DEFINITIONER   

Soliditet    
 Eget kapital inklusive årets vinst plus 73,7 % av obeskattade reserver, i procent av balansomslutningen.  
    
Kapitaltäckningskvot    
Kapitalbas/minimikapitalkrav, se beskrivning nedan under Kapitaltäckning.   
    
Kapitalbas    
 Kapitalbasen är beräknad enligt Finansinspektionens direktiv, se beskrivning nedan under Kapitaltäckning.  
    
 



Resultaträkning

 Not jan–aug 2012 jan–aug 2011 jan–dec 2011

Ränteintäkter  488 092 414 352 642 948

Leasingintäkter  143 249 218 198 313 132

Räntekostnader  -126 464 -104 064 -155 291

Räntenetto  504 877 528 486 800 789

Provisionsintäkter  128 459 127 935 201 209

Provisionskostnader  -1 324 -1 567 -2 191

Nettoresultat av finansiella transaktioner  711 1 083 582

Övriga rörelseintäkter  70 023 59 335 90 923

Summa rörelseintäkter  702 746 715 272 1 091 312 
    

Allmänna administrationskostnader  -236 166 -203 782 -327 956

Av- och nedskrivningar på  
materiella anläggningstillgångar  -123 824  -186 251 -272 811

Övriga rörelsekostnader  -119 984 -116 030 -161 821

Summa kostnader före kreditförluster  -479 974 -506 062 -762 588 
    

RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER  222 772 209 209 328 724

Kreditförluster netto 2 -19 945 -19 059 -22 014

Rörelseresultat   202 827 190 150 306 710

Bokslutsdispositioner  - - 21 980

Skatt på periodens resultat   -53 518 -50 185 -87 831

Periodens resultat  149 309 139 965 240 859

 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT    jan–aug 2012 jan–aug 2011 jan–dec 2011

Periodens resultat  149 309 139 965 240 859

Övrigt totalresultat   

 Periodens omräkningsdifferenser i utländska filialer  -319 167 -199

Periodens totalresultat  148 990 140 132 240 660



Balansräkning

 Not 31 aug 2012 31 aug 2011 31 dec 2011

Tillgångar    

Utlåning till kreditinstitut  327 781 213 090 417 754

Utlåning till allmänheten 3 6 409 427 5 581 354 6 097 376

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 253 940 100 496 100 200

Aktier och andelar i intresseföretag  1 1 1

Materiella tillgångar  218 079 453 567 358 592

Övriga tillgångar  80 500 27 410 77 035

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  28 942 44 919 31 556

Summa tillgångar  7 318 670 6 420 838 7 082 514

 

Skulder, avsättningar och eget kapital    

Skulder till kreditinstitut  458 525 913 065 1 513 962

In- och upplåning från allmänheten  5 261 751 4 072 853 4 046 278

Övriga skulder  201 865 146 415 241 419

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 181 909 166 771 95 289

Övriga avsättningar  299 212 235

Summa skulder och avsättningar  6 104 349 5 299 315 5 897 183

Obeskattade reserver   237 306 259 286 237 306

Eget kapital    

Aktiekapital   500 000 500 000 500 000

Reservfond  12 500 12 500 12 500

Fond för verkligt värde  -518 167 -199

Balanserat resultat  315 724 209 605 194 865

Periodens resultat  149 309 139 965 240 859

Summa eget kapital  977 015 862 237 948 025 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 7 318 670 6 420 838 7 082 514



Redogörelse för  
förändring av eget kapital

 Aktie-  Reserv- Fritt eget  Totalt 
 kapital fond kapital kapital

Eget kapital per 1 jan 2011 500 000 12 500 319 605 832 105

Utdelning enligt årsstämma 2011-05-12   -110 000 -110 000

Lämnat koncernbidrag   -20 000 -20 000

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag   5 260 5 260

Periodens resultat   240 859 240 859

Periodens övrigt totalresultat   -199 -199

Eget kapital per 31 dec 2011 500 000 12 500 435 525 948 025

Utdelning enligt årsstämma 2012-04-26   -120 000 -120 000

Periodens resultat   149 309 149 309

Periodens övrigt totalresultat   -319 -319

Eget kapital per 31 aug 2012 500 000 12 500 464 515 977 015



Kassaflödesanalys

  jan–aug 2012 jan–aug 2011 jan–dec 2011

Rörelseresultat  202 827 190 150 306 710

- varav erhållna räntor  485 209 413 077 642 727

- varav erlagda räntor  -25 130 -31 255 -155 272
     
Justeringar för ej kassaflödespåverkande     
poster i rörelseresultatet    

- Kreditförluster  19 945 19 059 22 014

- Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar 123 824 186 251 272 811

- Realisationsförlust/vinst vid försäljning  
  av materiella tillgångar  -1 330 -2 374 2 174

- Justering till betalda räntor   98 251 71 526 -240

- Valutaeffekter  6 432 -2 179 635

- Orealiserad del av nettoresultat finansiella transaktioner  391 -298 -2

- Betald skatt  -67 355 -51 668 -84 726

Kassaflöde från den löpande verksamheten  382 985 410 467 519 376

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Utlåning till allmänheten  -344 371 -394 606 -935 308

Övriga tillgångar  3 303 33 217 9 489

Skulder till kreditinstitut  -1 051 133 285 770 892 925

In- och upplåning från allmänheten  1 215 472 -345 270 -371 844

Avsättningar  64 65 88

Övriga skulder  -39 942 -146 477 -46 723

Kassaflöde från den löpande verksamheten 166 378 -156 834 68 003

Investeringsverksamheten    

Förvärv av obligationer  -154 131 - -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -19 878 -10 460 -35 244

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 37 634 78 953 103 632

Kassaflöde från investeringsverksamheten -136 375 68 493 68 388

Finansieringsverksamheten    

Utdelning enligt årsstämma  -120 000 -110 000 -110 000

Lämnat koncernbidrag efter skatteavdrag  - - -20 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -120 000 -110 000 -130 000 

Periodens kassaflöde  -89 997 -198 341 6 391

Likvida medel vid periodens början  417 754 411 373 411 373

Valutakursdifferens i likvida medel  24 58 -10

Likvida medel vid periodens slut  327 781 213 090 417 754



Kapitaltäckning

Primärt kapital  31 aug 2012 31 aug 2011 31 dec 2011

- eget kapital inkl. 73,7 % obeskattade reserver 1 002 920 913 199 1 122 920

- avgår uppskjuten skattefordran  -316 -198 -316

- avgår föreslagen utdelning   - - -120 000

Summa primärt kapital  1 002 604 913 001 1 002 604

Total kapitalbas  1 002 604 913 001 1 002 604

 

Kapitalkrav    

- för kreditrisk enligt schablonmetoden  428 744 392 647 427 081

- för valutakursrisk  0 890 0

- för operativ risk enligt basmetoden  114 516 99 019 114 516

Totalt minimikapital  543 260 492 556 541 597

Kapitaltäckningskvot  1,85 1,85 1,85

Information om bankens kapitaltäckning avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens  
föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).  
Kapitalbasen och kapitalkravet har beräknats enligt samma principer som tillämpades vid upprättandet av årsredo- 
visningen 2011.

Sammanställning av likviditetsreserv
Likviditetsreserven nedan består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7

LIKVIDITETSRESERV    31 aug 2012

Säkerställda obligationer     217 560

Värdepapper emitterade av kommuner    36 380

Tillgodohavande hos andra banker    147 000

Total likviditetsreserv    400 940



Noter till redovisningen

1. Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, 

delårsrapportering. Banken upprättar som tidigare sin 

redovisning enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter 

och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag (FFFS 2008:25), samt Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation, (RFR 2). Banken tillämpar 

därigenom så kallad lagbegränsad IFRS och med detta 

avses standarder, som har antagits för tillämpning med de 

begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS.  

Tillämpade redovisningsprinciper, beräkningsgrunder och 

presentation i delårsrapporten överensstämmer med de 

redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av 

årsredovisningen för 2011. För vidare information om tilläm-

pade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 

för 2011. 

Några nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden 

från IFRIC har inte haft någon väsentlig effekt på bankens 

finansiella ställning, resultat eller upplysningar. 

 jan–aug 2012 jan–aug 2011 jan–dec 2011

Individuellt värderade lånefordringar   

Periodens bortskrivning av konstaterade förluster 88 9 092 -170

Avsättning/upplösning av reserv för  
befarade kreditförluster -1 536 -4 709 5 775

Periodens nettokostnad för individuellt   -1 448 4 383 5 605 
värderade lånefordringar 

    
Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med    
begränsat värde och likartad kreditrisk 

Periodens nettokostnad för bortskrivning av  
konstaterade kreditförluster 12 670 9 438 -15 227

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster -198 -1 932 2 168

Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster 8 921 7 170 -14 560

Periodens nettokostnad för gruppvis värderade 21 393 14 676 -27 619 
homogena lånefordringar    
 
Periodens nettokostnad för kreditförluster 19 945 19 059 -22 014

2. Kreditförluster



 31 aug 2012 31 aug 2011 31 dec 2011

Hushållssektor 5 993 753 5 211 159 5 632 134

Företagssektor 504 883 437 915 546 268

Summa utlåning till allmänheten  6 498 636 5 649 074 6 178 402

Avgår avsättning för befarade kreditförluster -89 209 -67 720 -81 026

Summa netto utlåning till allmänheten  6 409 427 5 581 354 6 097 376

Osäkra fordringar

Osäkra fordringar brutto för vilka ränta inte    
skall intäktsföras förrän vid betalning 265 883 238 677 271 437

Avgår osäkra fordringar som omfattas av  
bankens kreditförsäkring -159 679 -160 343 -179 337

Reserv för befarade kreditförluster -89 209 -67 720 -81 026

Osäkra fordringar netto  16 995 10 614 11 074

3. Utlåning till allmänheten

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Helsingborg 26 oktober 2012

Kenneth Nilsson

Verkställande direktör 
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