Vardagskoll med MedMera Bank.
Betala, låna och spara.
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Hållbarhet

Året som gått.
Fortsatt stark försäljning av kort, med en
nyrekrytering av 55 800 betalkortskunder,
varav 60 procent var kreditkort och rest
erande 40 procent kontokort.

Den digitala resan fortgår. Under året lan-

serade MedMera Bank en digital ansökan
för privatlån. Detta är ett viktigt steg på den
digitala resan, som kommer att intensifieras
under 2017.

Kundbasen stärktes genom att antalet kun-

der, som handlar med sitt kreditkort minst
en gång i månaden, ökade med 15 procent
på årsbasis. Vid årets slut uppgick antalet
betalkort till 143 000, som är anslutna till
MasterCard. Antalet privatlån ökade under
samma period med 20 procent och uppgår nu
till omkring 13 000 lån.
Förbättrad kortsäkerhet, när MedMera Bank
under våren anslöt sig till 3D Secure. Detta
möjliggör säkra betalningar på internet för
våra kunder. Vid årsskiftet hade närmare
35 000 kreditkortskunder registrerat sig och
antalet ökar stadigt.

Ny driftsmiljö för Bankens hela verksamhet

har ökat säkerheten och kommer att sänka
driftskostnaderna framöver.
En ny organisation etablerades i syfte att öka
effektiviteten och kundfokus samt förbättra
ekonomistyrningen.
Regelefterlevnad fortsatt i fokus och organisationen har utökats med ett antal med
arbetare under det gånga året. Samtidigt förbereder sig Banken för kommande regelverk.

MedMera Bank i siffror
2016

2015

2014

Utlåning till allmänheten

2 193

1 863

709

Inlåning från allmänheten

3 567

3 560

1 067

Rörelseresultat
K/I-tal före kreditförluster
Kapitalbas
Kapitaltäckningsgrad
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VD har ordet.
Som bank fyller vi en viktig funktion för våra ägare genom att skapa
mervärde för alla de som besöker Coops butiker varje dag. Under 2016
hanterade vi närmare 200 miljoner korttransaktioner och kunde
välkomna drygt 50 000 nya betalkunder.

Det har varit ett år med många utmaningar,
som satt betydande spår i vår resultaträkning.
Det är flera faktorer som bidragit till detta,
däribland en stor IT-investering som inte fortlöpte som planerat. Till detta tillkommer EUbeslutet om ett tak för mellanbanksavgifter
– en avgift som tas ut av butikerna när kunder
betalar med kort. Detta ledde till ett intäktsbortfall för Banken som haft stor påverkan på
resultatet.
Trots ett utmanande år ser jag med tillförsikt på vårt uppdrag att erbjuda en väl fungerande finansiell infrastruktur för butikerna
och bidra till merförsäljning genom attraktiva
och enkla produkter.
Ny organisation med större kundfokus

Under året har vi genomfört en organisationsförändring som innebär att vi organiserar Banken utifrån dess olika affärer.
Målet med den nya organisationen är att öka
effektiviteten och åstadkomma en tydligare
orientering mot kundfokus. Den nya organisationen blev fullt operativ under 2016 och
börjar nu ge resultat.
Jag tycker att vi har lyckats väl med att
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effektivisera verksamheten. Det underliggande resultatet är enligt budget, samtidigt
som vi lagt tid och resurser på förändringsarbetet. Tack vare medarbetarna, som gjort
denna förändring möjlig, har vi idag en mer

”Jag tycker att vi har
lyckats väl med att
effektivisera verksamheten.”
kundfokuserad verksamhet med mer driv.
Det finns idag en tydligare ansvarsfördelning
som gör det enkelt att följa upp intäkter och
kostnader för varje enskilt område. Detta
bidrar till en bättre styrning och uppföljning av
verksamheten.
Väl fungerande finansiell infrastruktur

Under 2016 hanterade vi närmare 200 miljoner
korttransaktioner utan störningar. Det är något
som vi kan känna oss stolta över och som är ett

bevis på att vi har stabila system som klarar
den komplexitet som stora volymer innebär.
MedMera Bank har ett mycket bra korterbjudande och under året sålde vi drygt 50 000
nya betalkort. Vi har ett stort antal projekt
och aktiviteter på gång. Nya tekniklösningar,
kundreskontra och betalkortslösningar ska
leda till att våra tjänster och produkter upplevs
som ännu mer attraktiva och bidra till en bättre
kundupplevelse. Det gör att jag ser med stor
tillförsikt på framtiden.
Så småningom kommer vi att kunna bygga
vidare på den plattform som vi lagt i affärsplanen för de kommande tre åren. Redan nu kan
vi se en högre effektivitet och vi strävar efter
att fortsatt identifiera nya lösningar för att
förbättra verksamheten.
Digitalisering fortsatt viktigt

Digitalisering är ett område som kommer att
vara fortsatt viktigt under 2017. Idag finns
det en uppsjö av aktörer som gör anspråk på
att få vara en del av betalmarknaden. Därför
gäller det för oss att vara uppdaterade och
kontinuerligt utveckla nya digitala lösningar.
Framöver kommer vi göra en hel del spän-

”För mig betyder
kooperationen att vi har
en ägarstruktur som
möjliggör en långsiktighet i alla våra åtaganden och i allt vi gör.”
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nande satsningar inom betalområdet, som under de senaste
åren genomgått en stor förändring med tjänster som swish
och kontaktlösa kort. Inom kort kommer vi bland annat testköra mobila betalningar, som ger kunden möjlighet att betala
med mobilen istället för med kort.
Kortet bidrar till merförsäljning

Det tål att upprepas att vi som bank spelar en avgörande
roll för kundernas upplevelse och butikernas merförsäljning.
Kunder som använder våra betalkort är mer lojala och bidrar

”Vårt uppdrag är att fortsätta erbjuda smarta
och effektiva produkter och tjänster som är kopplade
till ett attraktivt medlemsprogram.”
med en miljard i merförsäljning om året. Användningen av
våra kort innebär även lägre transaktionskostnader för butiken och bidrar till att skapa en bättre relation till våra kunder.
Vårt uppdrag är att fortsätta erbjuda smarta och effektiva
produkter och tjänster som är kopplade till ett attraktivt
medlemsprogram. Samtidigt ska vi fortsätta vara en pålitlig
aktör för våra ägare och konsumentföreningar. Målet för 2017
är att sälja 48 000 nya betalkort.
Slutligen vill jag ta tillfället i akt och tacka alla våra kunder,
medlemmar och ägare för deras förtroende. Jag vill också
rikta ett särskilt tack till våra medarbetare för deras lojalitet
och den glöd som de visat för uppgiften, som också bidragit
till att skapa ett gott arbetsklimat. Jag tror på vår strategi att
fortsätta erbjuda våra kunder attraktiva och enkla produkter.
Vi gör rätt saker redan idag. Nu gäller det bara att göra dem
ännu bättre.
Stockholm, den 9 mars 2017

Manfred Krieger, VD MedMera Bank

MedMera Bank | Årsredovisning 2016

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

5

Om MedMera Bank

Med mera värde i vardagen.
Vi vill skapa nytta för våra medlemmar. Det ska vara enkelt
att hålla koll på sin vardagsekonomi och det ska löna sig att
vara kund hos oss.

VI TROR PÅ
Den goda kraften hos våra medlemmar att tillsammans skapa
finansiella tjänster som förbättrar både ekonomi och välbefinnande.

VÅR AMBITION ÄR
Att stå på kundens sida genom att utforska nya vägar för den
kooperativa idén så att våra medlemmar ska få mer kvar i plånboken.

VÅRA KUNDKANALER
Coops butiker
Varje butik har en egen coach som utbildar medarbetare i
hur man använder kort och medlemsprogram samt genomför sälj
tävlingar i butiken. Dessutom har vi ca 25 fältsäljare som löpande
finns närvarande i butikerna för att berätta om och sälja våra
tjänster till kunderna.

Kundservice
Vår Kundservice pratar med i genomsnitt 19 200 kunder varje
månad samt besvarar ca 3 400 mail. Drygt 8 000 kunder har hittills
fått hjälp med att skaffa ett nytt betalkort. Vår självbetjänings
tjänst hanterar drygt 45 000 ärenden varje månad.

Digitala kanaler
På coop.se och i Coops app finns specifika uppgifter om
tjänster, som till exempel saldo, transaktioner och poäng. Under 2016
besökte närmare en miljon kunder Bankens sidor på coop.se.
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En medlemsägd bank.
Vi är en medlemsägd bank, vars centrala uppdrag är att underlätta vardagen för våra medlemmar och kunder. Det gör vi
genom att erbjuda enkla och prisvärda produkter och tjänster.

Vi ägs till 100 procent av KF ekonomisk
förening och är ett systerbolag till dagligvaru
företaget Coop Sverige AB och står under
Finansinspektionens tillsyn.

Citat ur KF/Coops första verksamhetsberättelse, 1899

Ekonomi, Finans och Kredit

Regelefterlevnad och Riskkontroll

IT

Treasury

Försäljning och Kommunikation

Sålda tjänster

Vår organisation har ett tydligt fokus på lönsamhet och ansvarstagande med kundfokus.
Banken är indelad i sex affärsområden; Kort,
Spara, Lån, Inlösen, Sålda tjänster, Treasury,
med resultatansvar. Som stöd finns följande
tre linjefunktioner; Försäljning och Kommunikation, IT och Ekonomi, Finans och Kredit.
Funktionerna Regelefterlevnad och Riskkontroll utgör stabsfunktioner.

Inlösen

Organisation

Lån
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”Låtom oss tydligt och klart se att den rörelse vi arbetar
uti icke är någon vanlig krämarrörelse, utan ett
ekonomiskt system vars främsta mål måste vara en
lyckligare mänsklighet.”

Spara

Banken är präglad av kooperationens långa
historia. Sedan 1899 har vi varit den goda
kraften inom svensk dagligvaruhandel.
Redan då bestämde vi oss för att stadigt stå
på medlemmarnas sida med målsättningen
att skapa ”En lyckligare mänsklighet”. Detta
vill vi vidareutveckla eftersom vi tror att en
förbättrad vardagsekonomi för våra medlemmar och en hållbar ekonomi skapar välbefinnande och lyckligare familjer.

Det kooperativa förbundet startades 1899
och byggde på en idé om bra mat i bra
butiker till ett bra pris. Den idén står vi fast
vid än idag. Vi skapar ekonomisk nytta och
vill samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en
hållbar utveckling för människor och miljö.
Därför är det viktigt, som ett kooperativt och
medlemsägt företag, att alla medarbetare
håller och lever upp till det vi lovar alla våra
3,4 miljoner medlemmar. Det är för och med
våra medlemmar som vi alla dagligen utför
våra arbetsuppgifter.

Kort

Vi är den enda banken som är knuten till en
medlemsägd dagligvaruhandel. Detta ger
oss en högre nivå av förståelse för hur våra
medlemmars vardag ser ut och hur vi kan
leverera nytta till dessa. Banken bidrar till att
skapa mervärde för medlemmarna genom att
tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiell
infrastruktur för alla Coops butiker i Sverige.

Kooperation med 117-årig historia
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MedMera Banks utveckling.
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MedMera Bank har växt från KF Kort vars huvudsakliga
ansvar länge var Coops lojalitetsprogram. Nu har vi blivit
en bank att räkna med.

1993

2006

2010

2014

2016

• MedMera Konto
lanseras

• MedMera blir
kreditmarknadsbolag

• MedMera Bank utvecklar
Återbäringsprogrammet

• Coop Privatlån lanseras

• All time high för ”Bistånd På
Köpet” under 2016: 7,1 mkr

• MedMera Faktura
lanseras

• Coop MedMera MasterCard lanseras

• MedMera Bank genomför
en omorganisation

2004

2007

2011

2015

• MedMera AB bildas

• MedMera Bank AB bildas

• MedMera Bank överlämnar
ansvaret för Återbärings
programmet till Coop

• KF Sparkassa lyfts in i Banken och
omfattas av statliga insättningsgarantin

• MedMera Visa lanseras

• Sammanslagning med KF Invest
• Coop Spara lanseras

AB
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Vardagskoll med MedMera
Bank. Betala, låna, spara.

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

Vi vill göra vardagen enklare för våra kunder genom våra
produkter inom betala, låna och spara. Detta oavsett om
våra kunder ska investera i ett nytt kök, sparar till det där
drömprojektet eller är en familj med stora matinköp.

MEST VÄRDE FÖR PENGARNA

FÖRVERKLIGA DRÖMPROJEKTET
Låna med Coop Privatlån

ENKELT SPARANDE

Betala med Coop MedMera kort

Med våra betal- och kreditkort får kunderna precis samma
förmåner som med medlemskortet, plus lite till. Vi har fyra
olika kort att välja bland.

Nu kan våra kunder enkelt förverkliga sitt drömprojekt och låna
upp till 350 000 kronor med hjälp av vårt privatlån. Medlemmar
får dessutom extra förmånlig ränta.

Våra medlemmar erbjuds även ett konkurrenskraftigt
sparande och kan välja mellan Coop Kapitalkonto eller Coop
Fasträntekonto.

Coop Spara
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Mest värde för pengarna.
För att våra kunder och medlemmar ska få en bättre kontroll över sin ekonomi,
erbjuder vi flera olika betal- och kreditkort. Tillsammans med Coops app, hjälper
korten till att skapa en bra översikt över samtliga inköp.
Coop MedMera Mer

Det Det här är kortet som ger
extrapoäng både hos Coop och
överallt i hela världen. Det är
perfekt för den som gillar att resa och som
vill ha ett bra skydd utomlands. Bra kort både
hemma och på resan.
Poäng på allt i hela världen
Dubbla poäng hos Coop
Inget valutapåslag eller uttagsavgifter
i automat
Reseförsäkring Plus
Första året avgiftsfritt
Kostnadsfria extrakort
Coop Medmera Betala Före

Det här är ett utmärkt baskort
där kunden sätter in pengar
i förväg och får sparränta på
pengarna.
Dubbla poäng hos Coop
Reseförsäkring Bas
Kostnadsfria kontantuttag i automat
Första året avgiftsfritt
Kostnadsfria extrakort

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

VI HAR SAMLAT
EN MASSA POÄNG,
SÅ NU KAN VI BO PÅ
HOTELL I SOMMAR.

Coop MedMera Betala Efter

Kortet ger extrapoäng när
kunden handlar hos Coop och
överallt i hela världen. Det
ingår en räntefri kredit i upp till 54 dagar
och det finns även möjlighet att dela upp
betalningen.
Dubbla poäng hos Coop
Poäng på allt i hela världen
Reseförsäkring Bas
0 kr i årsavgift
Kostnadsfria extrakort

Coop MedMera Konto

Kortet passar kunder
som vill ha koll på
matkontot. Kunden
kan välja mellan att sätta in pengar
i förväg eller koppla en kredit
till kortet.
Dubbla poäng hos Coop
0 kronor i årsavgift
Kostnadsfria extrakort

VISSTE DU ATT …
Våra betalkortskunder
har samlat ihop

6

miljarder poäng
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Förverkliga drömprojektet.
För den som drömmer om ett nytt kök eller renovera badrummet,
har vi ett konkurrenskraftigt alternativ i form av Coop Privatlån.

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

ÄNTLIGEN HAR VI
RÅD ATT BYGGA
OM KÖKET.

Coop privatlån

Privatpersoner kan låna upp till 350 000 kr utan säkerhet,
ett så kallat blancolån. Man ansöker enkelt på webben
och får svar direkt. Signering sker med e-legitimation.
Ångerrätt gäller i 14 dagar. Medlemmar får lägre ränta
när de ansöker på coop.se.
Låneskydd som ger trygghet

Tillsammans med AXA erbjuder vi ett låneskydd som
innebär extra trygghet för kunden. Genom att teckna
en försäkring kan huvudlåntagaren erhålla ersättning
motsvarande månadskostnaden vid arbetslöshet och
sjukskrivning, samt vid dödsfall ersättning för utestående skuld.

VISSTE DU ATT …
Under 2016 besvarade
vår kundservice

191 092
samtal
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Enkelt sparande.
Med vårt konkurrenskraftiga sparande har våra medlemmar
möjlighet att spara till framtida investeringar. Idag erbjuder vi
huvudsakligen två olika sparprodukter; Coop Kapitalkonto och
Coop Fasträntekonto, som båda omfattas av den statliga
insättningsgarantin.
Coop Kapitalkonto

Kapitalkonto är ett flexibelt sparkonto med rörlig ränta och
avgiftsfria uttag. Sparformen passar den som vill spara
regelbundet och se sina pengar växa. Räntan utgår från det
allmänna ränteläget.
Medlemskap eller giltigt Coop MedMera-kort behövs för
att öppna ett konto
Coop Fasträntekonto

Den här sparformen passar den som vill spara eller placera
ett större engångsbelopp till en fast ränta. Kunden slipper
räntesvängningar eftersom räntan är densamma under hela
bindningstiden. Löptiden bestäms av kunden själv med
alltifrån 3 månader upp till 3 år. Minimibeloppet för insättning
är 1 000 kronor.
Medlemskap eller giltigt Coop MedMera-kort behövs för
att öppna ett konto

MedMera Bank | Årsredovisning 2016
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NU RÄCKER MITT
SPARANDE TILL MITT
KÖRKORT.
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Så skapar vi värde för Coops butiker.
MedMera bank har som målsättning att
skapa effektiva flöden för betalningar och
alla typer av transaktioner. Under 2016 har vi
sålt eller förmedlat ett betalkort eller tjänst,
som är kopplat till korten via våra säljkanaler,
var 5:e minut under årets alla timmar, dagar
och månader.
I vår roll ingår bland annat hantering av
betalprocesser och inlösen. Tjänsterna är
anpassade och optimerade utifrån specifika
affärskrav som finns inom koncernen. Vi
hanterar omkring en miljon transaktioner
under de bästa försäljningsdagarna. Dessutom bevakar vi alla betalterminaler och genomför kontinuerligt programuppdateringar
för Coops samtliga 700 butiker.
Korten stärker kundlojaliteten

Att bli medlem i butik är ett exempel på en
av våra tjänster. Dagligen tecknas omkring

200 nya medlemskap via en mycket enkel
registreringsfunktion i kassan.
Vi vet att våra kort stärker kundlojaliteten och
ökar försäljningen i butik. Därför satsar vi
på att ha en hög närvaro i butikerna. Vårt
mål är att attrahera fler betalkortskunder
och att dessa använder våra kort i så stor
utsträckning som möjligt. Våra coacher
utbildar butikspersonalen i hur man använder korten för att öka merförsäljningen
men också i gällande regelverk och
medlemsprogrammet. Under året har vi
utbildat över 2 000 medarbetare.

”Vi vet att våra kort stärker
kundlojaliteten och ökar
försäljningen i butik.”
Säljare stöttar butikerna

VISSTE DU ATT…
Banken övervakar

3 659

betalterminaler ute i butikerna

Utöver detta har vi ett stort antal säljare
som besöker butikerna för att bistå med
kortförsäljningen och för att hjälpa våra
kunder att få ut det bästa av våra finansiella produkter och medlemsprogrammet.
Under 2016 fick över 20 000 kunder hjälp
av våra säljare med hur de använder Medlemspunkten, en kortautomat, för att på
ett smidigt sätt ta del av sina erbjudanden.
Under 2016 utbildades 2 000 butiksanställda i Coops medlemsprogram och betaltjänster.

MedMera Bank | Årsredovisning 2016
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Kunder med Coop MedMera
Betalkort blir mer lojala.

”Kooperationen är
något som alltid
finns med i min ryggrad, som står mig
väldigt nära och som
jag känner en otrolig
stolthet över.”

MedMera Bank ansvarar för samtliga betalterminaler, betalningar och
kortinlösen för alla Coops butiker. Varje minut hanterar Banken inte mindre
än 10 000 transaktioner. Kajsa Henriksson, butikschef för Coop i Vallentuna,
är en av dem som har stor nytta av Bankens tjänster.
– MedMera Bank ser till att betalningsprocessen blir smidig både för våra kunder och för
vår butik. Kunder som betalar med ett Coop
MedMera-kort, istället för ett medlemskort
där de bara samlar poäng, blir också mer lojala
och handlar mer, säger Kajsa Henriksson.

bidrar till minskade transaktionskostnader
för Coop-butikerna. En annan fördel med att
betala med ett Coop MedMera-kort, är att butiken betalar betydligt lägre kortinlösenkostnader jämfört med övriga bankers betal- eller
kreditkort. Ett flitigt kortanvändande minskar
även kostnaden för kontanthantering.

Ökar merförsäljningen

Den största fördelen för kunderna, när de betalar med sitt Coop MedMera Mer eller Betala
Efter-kort är att de får poäng på samtliga sina
inköp i hela världen. Hittills har betalkortskund
erna samlat in 6 miljarder poäng. Samtidigt får
kunderna en tydlig bild av vad som inhandlats
under månaden. En lojal kund ökar sina inköp
med upp till 13 procent. Totalt bidrar detta
enligt beräkningar till en miljard kronor om året
i merförsäljning, vilket ger ett väsentligt tillskott
till Coops butiker.
Lägre kostnad för butiken

MedMera Bank ansvarar för hela den finansiella infrastrukturen och hanterar samtliga
transaktionsflöden för betalningar, vilket
MedMera Bank | Årsredovisning 2016

Coops butiker är MedMera Banks främsta
kanal för att marknadsföra och sälja Bankens
finansiella tjänster. Varje butik har en egen
coach och ett antal säljare, som regelbundet
besöker butiken för att utbilda medarbetarna
om Bankens korterbjudande och ordna tävlingar för att värva fler medlemmar.
– Vår coach Lisa har en härlig energi. Hon
lyckas få igång medarbetarna och ökar
förståelsen för hur fler kortkunder gynnar
butiken. Vi har också stor nytta av fältsäljare
ute i butiken, som hjälper våra kunder i butiken
att upptäcka fördelarna med medlems
programmet och som visar hur det fungerar.

Finansiella rapporter

Kort ger tryggare vardag

Kajsa kan bara se fördelar med att betala
med kort. Till det tillkommer säkerhets
aspekten, både när det gäller medarbetare
och kunder, som också talar för en ökad
användning av betal- och kreditkort.
– Risken för rån minskar när mina medarbetare slipper hantera kontanter. Och även
om det förekommer kortbedrägerier, minskar
antalet bedrägerier vid användning av kort
jämfört med kontanter. Det blir helt enkelt en
tryggare vardag utan kontanter.

Kajsa Henriksson
Butikschef i Vallentuna
Anställd sedan 1991
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Marknad och trender.
MedMera Banks tillväxt drivs av kundernas behov och vår
förmåga att anpassa erbjudandet efter deras önskemål.

Vi är lyhörda för våra kunders behov och
vässar kontinuerligt våra erbjudanden för
att säkerställa att kunderna är nöjda med
våra produkter och att vi förblir konkurrenskraftiga. Utöver produktutveckling, arbetar vi
också löpande med att förbättra tillgängligheten till våra produkter och tjänster för att
möta kundernas behov.
Fortsatt positiv utveckling

Bankens kreditkort, som lanserades 2014,
har fortsatt haft en mycket positiv utveckling
av volymerna. Fler än 8 av 10 uppger att de är
nöjda eller mycket nöjda med våra kortprodukter. Korten och det samlade erbjudandet
har mottagits väl på marknaden och fått utmärkelser, bland annat av test- och research
företaget Testfakta, och tidningen Svenska
Dagbladet. Sammantaget innebär detta
att MedMera Bank avsevärt har stärkt sin
position på marknaden vad gäller attraktiva
finansiella tjänster till privatpersoner.
Coop Privatlån lanserades i januari 2014 och
idag har vi omkring 13 000 låntagare. Vi erbjuder ett blancolån, där vi som ett kooperativt företag ger våra medlemmar lägre ränta
än till ickemedlemmar. Vi har under året haft
som målsättning att öka kännedomen om
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Coop Privatlån hos våra medlemmar. Antalet
privatlån har ökat med omkring 25 procent
mellan 2015–2016. Till det tillkommer att
våra kunder har valt att spara närmare 2,5
miljarder kronor hos MedMera Bank. Det
visar att våra kunder uppskattar en trygg
aktör med attraktiva räntor. Till skillnad mot
många aktörer på marknaden erbjuder vi
fortfarande ett sparande med konkurrenskraftig inlåningsränta.
Framtida lösningar

Utvecklingen mot mer digitala betalningslösningar fortsätter och MedMera Bank är väl
positionerad inför framtiden. Såväl traditionella som nya betalaktörer har utvecklat en
mängd olika initiativ med varierande grad av
framgång. Kortbetalningar är fortsatt den i
särklass mest använda betalmetoden och
kommer så förbli på kort och medellång sikt.
Den snabba tekniska utvecklingen av mobila
betalningslösningar kommer att leda till
lösningar där enkelhet, trygghet, mervärde
och säkerhet är i fokus.
Under 2017 kommer vi att testa mobila
betalningar i Coops butiker samt utveckla en
teknisk plattform som möjliggör lansering av
nya digitala produkter och tjänster.

ANDEL NÖJDA KUNDER, %

ANTAL COOP PRIVATLÅN
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Fler än 8 av 10 uppger att de är nöjda eller
mycket nöjda med våra kortprodukter.
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Våra medarbetare.
Vårt mål är att ha en ambitiös och motiverad personal med
rätt kompetens för uppgiften. Löpande genomförs med
arbetarundersökningar för att kunna utveckla och anpassa
vår arbetsmiljö till en spännande och bra arbetsplats.
Under året har vi utökat antalet
medarbetare med 15 procent, vilket framför
allt har skett inom områdena riskkontroll,
kredit och IT. Medeltalet anställda uppgick
till 48 (42), varav 26 (22) är kvinnor och 22
(20) är män.
Utvecklingsmöjligheter

Banken är en liten organisation med ett
brett arbetsområde. Det finns stora möjligheter att växa inom företaget och ta sig an
nya spännande utmaningar. Som ett mindre
företag har vi också möjlighet att vara
snabbfotade på marknaden, till skillnad från
flera större företag och banker. Banken ingår
i KF-koncernen, vilket också öppnar upp
utvecklingsmöjligheter i form av tjänster och
utbildningar bland annat via KF Akademien.

Värderingar

Våra värderingar utgör grunden i vårt arbete
och på vår arbetsplats.
Affärsmannaskap
Vi måste tänka och agera kommersiellt för
utan lönsamhet kan varken vi som företag
eller våra ägare kooperationen utvecklas väl.
Ansvarstagande
Vi tar ansvar för såväl våra egna som för
organisationen som helhet. Ansvar för omvärlden och framtiden och för att vara äkta.
Gemenskap
Vi tänker och agerar alltid utifrån gemensamma intressen, tillsammans med våra
kunder och med varandra. ”En för alla och
alla för en!”

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Arbetsplatsen är aktivitetsbaserad, vilket
innebär att arbetsuppgifterna utförs i en
flexibel och modern miljö. Vi arbetar i en mix
av olika ytor med en varierad möblering med
alltifrån enskilda arbetsplatser till projektbord på ljusa och öppna ytor.

MedMera Bank | Årsredovisning 2016

Glöd
Vi visar passion för det vi gör, både mot
kunden och varandra. Mer hjärta och själ.
Mod
Vi vågar göra nya saker, ta ut svängarna och
fatta beslut som är bra för kunden.

En öppen och flexibel arbetsmiljö inbjuder till innovativa möten.

Finansiella rapporter
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Träffa våra medarbetare.
”För mig betyder
kooperationen ett
extra stort ansvar
gentemot våra medlemmar och kunder som
också äger oss.”

”För mig betyder
kooperationen att vi
vill framstå som lite
schysstare då kunderna och medlemmarna
också är våra ägare.”

Tania Fierro
Superuser på IT MedMera Bank
Anställd sedan 2015

Vad är det bästa med att jobba på
MedMera Bank?

– Att man välkomnar och tar tillvara på
medarbetarnas idéer och förslag. Vi är på en
förändringsresa, där jag kan vara med och
påverka och göra skillnad, vilket är väldigt
positivt. Jag känner också stor frihet under
ansvar, vilket motiverar mig i mitt arbete.
Vilka utvecklingsmöjligheter
finns det?

– Jag känner att jag utvecklas hela tiden.
Genom att vi är en liten organisation, får man
MedMera Bank | Årsredovisning 2016

göra mycket och har stora ansvarsområden.
Det gör att man också får möjlighet att lära
sig nya saker hela tiden.
Vad utmärker arbetssättet?

– Vi arbetar aktivitetsbaserat utan några fasta
arbetsplatser. Det öppnar upp för att lära
känna kollegor och för ett utbyte av tankar
och idéer. Arbetssättet ger också möjlighet till
problemlösning och är positivt för kommunikationen och sammanhållningen. En stor del av
arbetet håller också på att digitaliseras.

Martin Björck
Försäljningschef
Anställd sedan 1999

Vad är det bästa med att jobba på
MedMera Bank?

På vilket sätt bidrar MedMera Bank till
mervärde för butikerna?

– Det bästa är att vi är kopplade till Coop
och att vi har butikerna, som är en fantastisk
försäljningskanal. En annan dimension är
att både arbeta på en bank och samtidigt ha
kopplingen till mat- och dagligvaruhandeln.

– Vi bidrar till merförsäljning i Coops butiker
genom våra finansiella tjänster. En kund som
betalar med sitt MedMera-kort ökar sina inköp,
vilket skapar mervärde för kunden i form av
poäng och medlemsförmåner och för butiken i
form av merförsäljning.

Finns det några utmaningar?

– Vi är en liten organisation och har nära till
beslut. Samtidigt måste vi förhålla oss till
Coop och de beslut som tas där, vilket i vissa
fall kan vara en utmaning.
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”För mig betyder
kooperationen hållbarhet för samhällets
och medlemmarnas
bästa och att skapa
mervärde för alla våra
medlemmar.”
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OCH SAMARBETSVILJA, %
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Jenny Täfvander
Teamledare på kreditavdelningen
Anställd sedan 2015

Vad är det bästa med att jobba på
MedMera Bank?

Vad uppskattar du mest hos
dina kollegor?

– Det är alltid roligt att gå till jobbet. Alla har
ett glatt humör trots högt tempo och mycket
att göra. Varje dag är olik den andra och det
är en spännande resa som vi har framför oss.

– Det är alla kollegors energi och att alla är
så hjälpsamma. Jag uppskattar mina kol
legors driv och mottaglighet för förändring.
Det är beundransvärt att så många i organisationen är framåtblickande trots att flera
har jobbat här i tio års tid.

Hur skiljer sig MedMera Bank
från andra banker?

ANDEL KVINNOR OCH MÄN

15%

– MedMera Bank är inte lika vinstdrivet som
banken jag jobbade på tidigare. Här utgår
vi främst ifrån att vårt arbete ska vara till
nytta för och skapa mervärde för våra kunder,
medlemmar och Coops butiker.

54% 46%
MedMera Bank | Årsredovisning 2016
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/ANNAN NATIONALITET

18

Om MedMera Bank

Hållbarhet

Våra insatser för hållbar utveckling.
Vi på MedMera Bank har som mål att långsiktigt arbeta med miljö- och
hållbarhetsfrågor, som är gynnsamma ur miljösynpunkt. Detta bidrar
till ökad lönsamhet, ger nöjdare kunder och engagerade medarbetare.

Klimatfrämjande åtgärder

Vi har som mål att minska antalet pappersutskick av konto
utdrag och aviseringar. Under 2017 är målet att 10 procent av
kunderna har övergått till digitala kanaler och motsvarande
mål för 2018 är 25 procent.

och varje medarbetare ska med sin kunskap och erfarenhet
verka för en hållbar utveckling i det dagliga arbetet. Samtliga
våra medarbetare genomgår även Coops e-utbildning om
hållbar utveckling.

Redan idag når vi en stor andel av våra nya bankkunder via
digital annonsering snarare än via traditionella brevutskick,
vilket kommer att öka än mer under kommande år. Under
2016 genomförde Banken en effektivisering av löpande brevutskick, som ytterligare minskat utskicken.

I och med det nya arbetssättet med ett aktivitetsbaserat
kontor, har mängden papper i Bankens verksamhet kraftigt
begränsats.

Flera av våra nya och kommande produkter är helt digitala.
Coop Privatlån är sedan lanseringen en digitaliserad låneprodukt, där alltifrån ansökan till signering sker online med
e-legitimation. Medlemmar, som ansöker om lånet direkt på
coop.se, får dessutom lägre ränta på sitt lån. Ansökan om
våra kortprodukter kan även göras via coop.se. Befintliga produkter kommer successivt styras över till digitala lösningar.
Medarbetare och arbetssätt ur ett hållbarhetsperspektiv

Som arbetsgivare har vi ett ansvar för att våra medarbetare
arbetar i en trygg och väl anpassad arbetsmiljö. Det är också
viktigt att varje medarbetare har kännedom om koncernens
policy om hållbar utveckling. Policyn innehåller bland annat
riktlinjer för ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Detta är något som ska genomsyra hela företaget

MedMera Bank | Årsredovisning 2016

Samarbeten och affärspartners

Vid nytecknande av avtal och vid omförhandling av befintliga
avtal verkar MedMera Bank fortsatt för att den av KF-koncernens gällande och fastslagna Uppförandekoden inkluderas i
avtalet.
Under ett flertal år har vi haft ett nära samarbete med biståndsorganisationen We Effect. Samarbetet innebär att våra
kunder får möjlighet att vid betalning automatiskt avrunda
sitt köp till närmaste krona. Detta sker genom att kunderna
ansluter sitt Coop MedMera-kort till tjänsten Bistånd På
Köpet. Från starten 2001 har medlemmarna tillsammans
bidragit till en bättre värld med över 66 miljoner svenska kronor. Med hjälp av dessa pengar, har organisationen We Effect
kunnat fortsätta arbetet med att öka människors inflytande
över sin egen framtid genom hjälp till självhjälp.

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

BISTÅND PÅ KÖPET:
SLUTSUMMAN
AVRUNDAS UPPÅT
TILL NÄRMSTA KRONA
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Bistånd På Köpet gör skillnad.
På gården utanför Choma i Zambia bor Anite Sictimbale med
sin familj. Familjen är medlemmar i Cotton Association of
Zambia, CAZ, som är en samarbetspartner till We Effect. I CAZ
har småskaliga bomullsodlare gått samman för att kunna
påverka utvecklingen av bomullsindustrin i landet. Tillsammans
kan de arbeta med lobby- och påverkansarbete så att prissättning, avtal och annat kan bli mer fördelaktigt för bönderna.
Anite och hennes familj odlar socker, sötpotatis, jordnötter och
majs förutom bomullen. Genom att satsa på flera grödor ökar
de möjligheterna att kunna sätta mat på bordet varje dag och
få ett överskott som ger pengar i plånboken.
Tack vare att kunder bidrar via sina Coop MedMera-kort får fler
och fler familjer nya möjligheter!

POSITIV UTVECKLING

48%

av biståndet i östra Afrika gick till kvinnor

VISSTE DU ATT…

66

miljoner kronor

Anite Sictimbale, fotograf: Anders Hansson
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har samlats in via
Bistånd På Köpet
sedan 2001
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Förvaltningsberättelse.
Allmänt om verksamheten

MedMera Banks uppdrag är att leverera
medlemsnytta till kunderna och affärsnytta
till KF:s butiker genom att tillhandahålla
prisvärda lösningar inom kortområdet som
ger detaljhandeln konkurrenskraftiga
verktyg. MedMera Bank erbjuder ett varierat
utbud av finansiella tjänster till medlemmarna i landets konsumentföreningar. Bland
produktutbudet finns kontoprodukter både
med och utan kreditfunktion vilket skapar
flexibilitet för medlemmarna. Samtliga produkter kan användas inom hela Coop. MedMera Bank tillhandahåller flera MasterCard
kort som kan användas i hela världen, samt
ett inköpskort för juridiska personer främst
kommuner, landsting och föreningar.
Banken tillhandahåller även enkla och
prisvärda spar- och låneprodukter till kunder
och medlemmar. MedMera erbjuder sparkonton med både rörlig och fast ränta till
attraktiva villkor. Från januari 2014 erbjuder
Banken även privatlån, i form av utlåning
till kunder utan säkerheter. Tillsammans
med AXA erbjuder MedMera ett låneskydd
kopplat till privatlånen, som utgör trygghet
för kunden.
Banken ansvarar även för all kortinlösen
inom konsumentkooperationen. Den tekniska
infrastrukturen gör att Banken ligger on-line
med samtliga kassor i alla anslutna butiker.
Denna infrastruktur utnyttjas även för andra
typer av tjänster.
MedMeras verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och Banken omfattas av
den statliga insättningsgaratin. All verk-

samhet som Banken bedriver sker enbart i
Sverige och bolagets säte är i Solna.
Ägarförhållanden

MedMera Bank AB, 556091-5018, med säte i
Solna, är ett helägt dotterbolag till KF ekonomisk förening, 702001-1693.
Viktiga händelser under året

Under januari månad 2016 har riskprofilen
i Bankens investeringsportfölj förändrats.
Efter förändringen ingår enbart räntebärande
instrument med hög kreditvärdighet i
portföljen.
Banken har under året tagit beslutet att
stoppa IT-investeringen i ny kortreskontra.
Som en konsekvens av detta har en del
balanserade utgifter kostnadsförts som
nedskrivningar.
Banken genomförde en organisationsförändring under året där verksamheten organiserades i en matrisorganisation med sex
stycken affärsben och tre stycken linjefunktioner, i syfte att öka effektiviteten och skapa
bättre kundfokus.
I slutet av 2015 införde EU-kommissionen
ett tak på de så kallade interchangeavgifterna, som inlösande bank betalar för varje
korttransaktion till kortutgivaren, vilket medförde ett betydande intäktsbortfall under
2016 för Banken.
Framtidsutsikter

MedMera Bank kommer att fortsätta att
fokusera på effektivisering av Bankens
kärnprocesser samt på att säkerställa en

fortsatt hög driftkvalitet. Den genomförda
organisationsförändringen är ett viktig led i
detta och fokus kommer att ligga på operativt
säkerställande av densamma.
Bankens betydande inlåningsöverskott
förväntas minska under året genom att
den räntebärande utlåningen i Banken till
medlemmar och kunder förväntas öka genom
både privatlån och kortkrediter.
Under nästa år kommer Banken att genomföra en omstart avseende utvecklingen
av ny kortreskontra.
Mycket tyder på fortsatt ökad konkurrens
vad gäller finansiella tjänster som sparande-,
lån- och andra kreditprodukter. De etablerade aktörerna fortsätter med att utveckla
fler tjänster och nya aktörer är på väg in på
den svenska marknaden.
Bankens resultat

Rörelseresultatet visar ett underskott på
-16,5 mkr (98,6 mkr) med rörelseintäkter på
313,3 mkr (432,1 mkr) varav 76,1 mkr (39,1
mkr) härrör från räntenettot. Kostnaderna
uppgår till 275,9 mkr (281,1 mkr) varav 60,7
mkr (53,6 mkr) utgörs av personalkostnader.
Kreditförlusterna uppgår till 53,9 mkr (52,4
mkr).
Resultatet för 2016 påverkades negativt
av införandet av tak på interchangeavgifter
samt av Bankens betydande inlåningsöverskott som placerats i finansiella innehav
till negativ ränta. Aktiverade utgifter för
utveckling av ny kortreskontra har förts mot
resultatet.

Finansiella rapporter
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Förvaltningsberättelse fortsättning.
Bankens ställning

Inlåning från allmänheten har ökat med 6,5
mkr jämfört med föregående år och uppgår
till 3 566,8 mkr.
Utlåning till allmänheten har ökat med
329,9 mkr och uppgår till 2 193,1 mkr vilket
främst beror på en tillväxt av privatutlåningen.
Investeringar i IT-system under året uppgår
till 8,4 mkr (22,5 mkr).
Bankens kapitalbas uppgår till 640,9 mkr
(637,7 mkr), det sammanlagda riskvägda
beloppet, till 2 823 mkr (3 480 mkr), kapital
täckningsgraden till 22,7% (18,3%) och
kapitalkvoten till 2,84 (2,29).
Likviditet

Bankens likvida medel utgörs i huvudsak av
nettoinlåning. Banken är ansluten till KF:s
cashpool, vilket innebär att KF tillhandahåller medel för utbetalning efter behov, medan
inflytande betalningslikvider fortlöpande
tillförs KF. Banken har en likviditetsreserv
motsvarande 602,2 mkr bestående av
obligationer utställda av svenska staten och
svenska säkerställda bostadsobligationer.
Information om risker och
osäkerhetsfaktorer

Risker och osäkerhetsfaktorerna i Bankens
verksamhet utgörs förutom av kreditrisk,
marknadsrisk, ränterisk och kreditvärderingsrisk (CVA) även av operativa risker som

kan sammanfattas i personella risker, processrisker, IT-och systemrisker och externa
risker, vilka mer utförligt beskrivs i not.
Bankens verksamhet ska ha en låg riskprofil med begränsade risker, varför Bankens
riskhantering ska kännetecknas av förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra
eller begränsa såväl risker som skadeverkningar. I syfte att kontrollera och begränsa
risktagandet har företagets styrelse fastställt policies för kreditgivning och den övriga
verksamheten. Riskerna bevakas och kontroller genomförs löpande för att säkerställa
att limiter ej överskrids.
Bankens utlåning består till största del av
lån, som löper till rörlig ränta, till privatpersoner
och ett stort antal homogena krediter på
mindre belopp med målsättningen att en stor
riskspridning ska föreligga.
Efter förvärvet av Sparkassan och uppbyggnaden av kapitalförvaltningsenheten
per 1 jan 2015 domineras Bankens räntebärande tillgångssida av en fastförräntad
tillgångsportfölj och utlåning till allmänheten
som till övervägande del är knuten till rörlig
ränta. Räntebärande skulder består nästan
uteslutande av en inlåningsstock som är
knuten till rörlig ränta.
Vidare har Banken en checkräkningskredit hos KF ekonomisk förening på 1 500
mkr vilket reducerar refinansieringsrisken.
Finansiella risker och riskhantering beskrivs
vidare i not.

Medarbetare

MedMera Bank hade i medelantal 48 anställda (42), varav kvinnor 26 (22) och män
22 (20). Företaget har som mål att medarbetarundersökningar genomförs löpande för
att få ett sakligt underlag för diskussion om
förbättringsåtgärder som utgår från medarbetarnas uppfattning.
Principer och processer för ersättningar
och förmåner till ledningen

Bankens principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen redovisas i
not 8 under avsnittet Personalkostnader.
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Bolagsstyrning.
Kommitteér

I Banken finns en Kreditkommitté där beslut
fattas bland annat kring kreditregelverket
och krediter i enlighet med kreditpolicy.
Riskkommittén är ett forum till stöd för VD
som följer och föreslår åtgärder för att följa
fastställd riskaptit. Till detta tillkommer tre
separata Riskutskott som behandlar Säkerhet, Ekonomi och Treasury samt Kredit och
Fraud. Utskott och kommittéer sammanträder kvartalsvis i protokollförda möten.

SÅ STYRS MED MERA BANK
Aktieägare
KF (100%)

Valberedning

Tre försvarslinjer

Banken tillämpar principen där tre försvars
linjer övervakar risker i verksamheten.
Verksamheten ansvarar för Riskhantering
och utför sina arbetsuppgifter utifrån
målsättningen att ha god intern kontroll
i den första försvarslinjen. Funktionerna
Regelefterlevnad och Riskkontroll utgör
den andra försvarslinjen och är oberoende
från verksamheten och rapporterar till VD
och styrelse i enlighet med policies och
instruktioner. Internrevision utgör den tredje
försvarslinjen och rapporterar till styrelsen
utifrån fastställd revisionsplan och gällande
interna och externa regler.

Revisionsutskott

Extern
revision

VD
• Kreditkommitté
• Riskkommitté
• Riskutskott (3 st)

Bankledning
Riskkontroll
Intern
revision

Tredje
Försvarslinjen

Andra
Försvarslinjen

Regelefterlevnad

Treasury

Sålda tjänster

Ekonomi, Finans
och Kredit

Inlösen

IT

Lån

Försäljning och
Kommunikation

Spara

Verksamheten är organiserad i en matrisorganisation för att uppnå effektivitet och
tydligt fokus på affärsnytta. Affärsområden
har resultatansvar och stödenheterna ska
tillhandahålla effektiva stödprocesser och
system på ett för hela Banken kostnads
effektivt sätt.
Banken verkar på olika sätt för en sund
etik i syfte att vinna kundernas förtroende.

Bolagsstämma

Styrelse

Kort

Bolagsstyrning i MedMera Bank illustreras
i bilden bredvid. Banken är ett helägt
dotterbolag till KF ekonomisk förening.
Bolagsstyrningen är upprättad i enlighet
med bolagsordningen och övriga styrande
dokument.
Styrelsen består av sex ledamöter som
utses av KF ekonomisk förening. Styrelsen
har tre externa ledamöter och en arbetstagarledamot. Styrelsen har det övergripande
ansvaret att förvalta Bankens angelägenheter i aktieägarnas och Bankens intresse.
Bankens VD är ledamot av styrelsen. För
vidare information se sidan 24. Styrelsen
har utsett en särskild ledamot av styrelsen
som skall utföra en oberoende bedömning av
Bankens Ersättningspolicy och ersättningssystem. Styrelsen har ett revisionsutskott för
att i särskild ordning behandla finansiell rapportering och övervaka revisionsrelaterade
frågeställningar och bedömningar.
Externrevision utses av bolagsstämman.
Revisionsutskottet i styrelsen behandlar
revisionsrapporter och att regler kring revisionsarbetet följs.
VD ansvarar för den löpande verksamheten
utifrån externa regelverk och den av styrelsen
fastställda VD-instruktionen.
Bankledningen är stöd till VD och ansvarar
för verksamheten utifrån befattningsbeskrivning och interna regler. Varje chef i affärsområde eller stödfunktion rapporterar till VD,
med undantag för Treasury som rapporterar
till CFO.

Första
Försvarslinjen
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Styrelsens sammansättning.
Av Bankens bolagsordning framgår att styrelsen ska bestå av minst tre och som mest
tio ledamöter med högst fem suppleanter.
Styrelsen, som väljs vid Bolagsstämman,
består idag av sex ledamöter (varav en arbets
tagarrepresentant) och ska sammanträda
minst fem gånger per år. Under 2016 har
styrelsen sammanträtt vid 8 tillfällen.
Styrelsen i MedMera Bank är sammansatt utifrån kompetens. Ledamöterna ska
tillsammans ha den sakkunskap som är
nödvändig för att fatta beslut och övervaka
Bankens verksamhet. Varje ledamot beaktas
med hänsyn till dennes individuella lämplighet, samt att ledamoten bidrar till styrelsens samlade kompetens. MedMera Bank
använder sig av en utvärderingsmetodik där
den föreslagna ledamoten utvärderas utifrån
17 olika kriterier av vilka 16 är relaterade till
den finansiella sektorn och en avser detalj
handelskunskap. I utnämningar strävar
MedMera Banks ägare efter att skapa en
mångfald vad gäller kön och etnicitet inom
styrelsen, vilket också präglar MedMera
Banks inställning till rekryteringar i stort.
Årlig utvärdering

Varje år gör MedMera Bank en utvärdering
av styrelsen genom en självutvärderingsmetod, vilken bland annat inkluderar en enkät
som därefter diskuteras i styrelsen . Genom
denna process utvärderas styrelsens och
styrelseordförandens arbete. En gång om
året genomför även styrelsens ordförande
en utvärdering av de enskilda ledamöternas arbete. Utvärderingen skall medföra att
styrelsens arbete granskas och förbättras.

Det läggs särskild vikt vid att fastställa om
atmosfären på Bankens styrelsemöten
underlättar för öppna diskussioner.
Resultatet av utvärderingen presenteras
för styrelsen och är sedan upp för diskussion
inom gruppen. Vidare utvärderar styrelsen
verkställande direktörens och verkställande
ledningens arbete löpande, varvid verkställande direktören eller annan ur verkställande
ledningen inte deltar.
Risk

MedMera Banks styrelse informeras kvartalsvis, i samband med styrelsemöten, om
Bankens löpande arbete med att hantera de
risker som verksamheten har att ta hänsyn
till. Rapporteringen sker, förutom från ett
övergripande perspektiv, utifrån tre prioriterade riskområden. Dessa områden avser
risker kopplade till ekonomi och treasury,
risker kopplade till kredit , fraud och AML
samt risker kopplade till IT och IT-säkerhet.
MedMera Banks styrelse har, med beaktande
av sin storlek och den bedömda nivån på
komplexitet inom verksamheten, beslutat att
det inte finns något behov av att inrätta ett
särskilt styrelseutskott för riskhantering
(riskutskott).

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter
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Styrelse.

Lars Ericsson

Torbjörn Eriksson

Manfred Krieger

Mats Lagerqvist

Styrelsens Ordförande

Arbetstagarrepresentant

Verkställande Direktör

Extern Ledamot

Född: 1963

Född: 1972

Född: 1961

Född: 1964

Medlem i styrelsen sedan:
2015

Medlem i styrelsen sedan:
2012

Medlem i styrelsen sedan:
2012

Medlem i styrelsen sedan:
2014

Utbildning: Strategiska
ledarutbildningar hos
Swedbank

Utbildning: Master i ekonomi
vid Linköpings Universitet

Utbildning: Civilekonom,
Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: VD för
Konsumentföreningen
Stockholm

Övriga uppdrag: Chef för
Affärsutveckling & Produkter

Övriga uppdrag: Styrelse
ledamot KF Fastigheter samt
ordförande i Konsument
kooperationens Pensionsstiftelse

Utbildning: Master of
Science in Economics and
Business, Handelshögskolan
i Stockholm

Tidigare uppdrag: Affärs
områdechef Swedbank.
Organisations-och Institutionskunderkunder, verksam
som kommunalråd Tyresö
kommun. Övriga uppdrag
omfattar även Ledamot
i Folksams valberedning
och Styrelseledamot Coop
Sverige AB

Tidigare uppdrag: Chef för
CRM och Analys MedMera
Bank. Ansvarig marknadsanalys Coop. Managementkonsult på Trinovo Consulting

Tidigare uppdrag: VD KF
lnvest, Finanschef Coop
Norden, Group Treasurer
OMX, Head of Sales Nordbanken Markets

Övriga uppdrag: VD för
lndicap Holding AB och
lndicap AB
Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot 7 AP-fonden,
VD för Roburfonder AB

Pia Carlsson
Thörnkvist

Anders Stake

Ledamot

Född: 1956

Född: 1964
Medlem i styrelsen sedan:
2016
Utbildning: Idrottsgymnasium, diplomerad IFL Sak och
LivFörsäkring, IFL Handelshögskolan företagsledarsamt marknadsutbildning
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag Vår Gård, Vi media
AB. Styrelseordförande Tre
kronor försäkring AB
Tidigare uppdrag: Marknads- och kommunikationsdirektör, Marknadsaffärsutv
chef, KAM, samtliga roller i
Folksam, Marknadschef KPA
Pension, styrelseordförande
el styrelseledamot i Folksams dotterbolag samt även
Riksbyggen

Extern Ledamot
Medlem i styrelsen sedan:
2015
Utbildning: Ekonom, Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: VD för Coop
Mitt AB och Coop Mitt Ekonomisk Förening, vice ordförande i Arbetsgivarföreningen KFO, styrelseledamot
i Athene Arbetsgivarservice
AB samt styrelseledamot
i Detaljhandels drivande
föreningar i Sverige AB
Tidigare uppdrag: VD för
KF:s Föreningsrevision AB
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Ledning.

Manfred Krieger

Torbjörn Eriksson

Peter Malmgren

Kenneth Nybohm

Carita Weiss

Verkställande Direktör

Chef för Affärsutveckling
& Produkter

Chef Försäljning och
Kommunikation

CFO

Affärsområdeschef
betalningar & CIO

Född: 1972

Född: 1968

Utbildning: Master i ekonomi
vid Linköpings universitet

Utbildning: Jur. Kand.
Handelshögskolan,
Göteborgs Universitet

Utbildning: Pol. Mag.,
Åbo Akademi University

Född: 1961
Utbildning: Civilekonom,
Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: Styrelse
ledamot i KF Fastigheter
samt ledamot i MedMera
Banks styrelse. Ordförande i
Konsumentkooperationens
Pensionsstiftelse
Tidigare uppdrag: VD KF
lnvest, Finanschef Coop Norden, Group Treasurer OMX,
Head of Sales Nordbanken
Markets

Övriga uppdrag: Arbetstagarrepresentant i MedMera
Banks styrelse
Tidigare uppdrag: Chef för
CRM och Analys MedMera
Bank. Ansvarig marknadsanalys Coop. Managementkonsult påTrinovo Consulting

Övriga uppdrag: –
Tidigare uppdrag: Head of
Sales and Marketing OKQ8
Bank, Chef Affärsutveckling
och Portal Avanza Bank,
Senior Projektledare/Affärsutvecklare SkandiaBanken

Född: 1971

Övriga uppdrag: Styrelse
ledamot i CRM Treasury
Systems och Vår Gård
Tidigare uppdrag: Finans
konsult AGL , Group Treasurer Coop Danmark A/S,
Internbankschef Coop
Norden

Född: 1970
Utbildning: Systemvetenskapliga linje, Uppsala
Universitet
Övriga uppdrag: Styrelse
ledamot Högskolan på Åland
Tidigare uppdrag: Management konsult,strategisk rådgivare, VD Crosskey, Ålands
tillväxtråd, Chef inom bank
& finans Tieto, Produktchef
Entra Data
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Fem år i sammandrag.
2016

2015

2014

2013

2012

76,1

39,1

47,7

27,4

30,2

239,8

222,8

218,7

214,7

232,2

-2,6

170,2

0,0

0,0

0,0

Resultaträkning, mkr
Räntenetto
Provisioner, netto
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader

Balansomslutning
Förändring under året
Utlåning till allmänheten

0,1

0,1

0,1

0,1

6,2

313,3

432,1

266,5

242,2

268,6

Medelutlåning till allmänheten

-220,6

-231,1

-171,0

-151,7

-177,7

Förändring under året

Förändring under året

Övriga kostnader

-55,3

-50,0

-44,7

-21,1

-47,3

-53,9

-52,4

-3,7

-2,7

-3,3

Förändring under året

Rörelseresultat

-16,5

98,6

47,1

66,6

40,3

Medelinlåning från allmänheten

0,2

0,0

-10,4

-14,7

-11,8

Förändring under året, %

-16,3

98,6

36,8

51,9

28,5

Årets resultat

2015

2014

2013

2012

4 880,3

4 886,0

2 807,4

2 473,6

2 854,6

-0,1%

74,0%

13,5%

-13,3%

9,3%

2 193,1

1 832,9

709,3

487,3

526,9
22,8%

Nyckeltal, mkr

Kreditförluster, netto
Skatter

2016

Inlåning från allmänheten

19,7%

158,4%

45,6%

-7,5%

2 081,4

1 413,8

461,9

462,1

512,5

47,2%

206,1%

0,0%

-9,8%

11,3%

3 566,8

3 560,3

1 066,9

1 171,4

1 281,2

0,2%

233,7%

-8,9%

-8,6%

-1,5%

3 543,9

3 495,8

1 258,5

835,5

1 436,2

1,4%

177,8%

50,6%

-41,8%

3,8%

Kapital
Balansräkning, mkr
Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

417,0

525,7

63,5

45,8

0,0

Soliditet

14,2%

14,5%

20,0%

12,6%

10,9%

Kapitaltäckningsgrad, %

22,7%

18,3%

32,8%

20,1%

20,9%

22,7%

18,3%

32,8%

20,1%

20,9%

22,7%

18,3%

32,8%

20,1%

20,9%

Total kapitalrelation

22,7%

18,3%

32,8%

20,1%

20,9%

Kapitalbas

640,9

637,7

463,8

259,3

291,6

Utlåning till kreditinstitut

207,8

227,5

234,3

232,2

615,1

(Kapitalbasen i förhållande till riskvägd volym)

Utlåning till allmänheten

2 193,1

1 863,1

709,3

487,3

526,9

Kärnprimärkapitalrelation

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

1 943,4

1 635,6

76,3

76,3

119,5

(Relation mellan kärnprimärkapital och
riskvägda tillgångar)

Aktier och andelar

0,0

512,7

0,0

0,0

0,0

Immateriella anläggningstillgångar

50,6

70,0

59,7

51,7

19,4

Övriga tillgångar

68,4

51,5

1 664,3

1 580,2

1 573,7

Summa tillgångar

4 880,3

4 886,0

2 807,4

2 473,5

2 854,6

Inlåning från allmänheten

3 566,8

3 560,3

1 066,9

1 171,4

1 281,2

619,9

615,9

1 180,1

991,2

1 262,4

Övriga skulder
Eget kapital
Summa eget kapital och skulder

693,6

709,9

560,3

311,0

311,0

4 880,3

4 886,0

2 807,4

2 473,7

2 854,6

Primärkapitalrelation
(Relation mellan primärt kapital och
riskvägda tillgångar)
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Fem år i sammandrag fortsättning.

2016

2015

2014

2013

2012

1,6%

1,0%

1,8%

1,0%

1,1%

-2,3%

15,5%

8,4%

16,7%

9,1%

88,1%

65,1%

80,9%

71,3%

105,3%

77,2%

82,3%

-0,3%

2,6%

3,7%

Resultat
Placeringsmarginal
(Räntenetto i % av genomsnittlig balansomslutning)
Räntabilitet på eget kapital

709 890
-16 256

83,7%

Totalt

693 634

72,5%

85,1%

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras enligt
följande:

1,8%

2,5%

1,5%

2,8%

10,3%

5,9%

5,9%

55,3%

52,4%

25,6%

28,4%

18,2%

1,8%

1,3%

2,3%

2,2%

3,9%

1,5%

0,8%

0,5%

0,7%

0,6%

(Kostnader exkl. kreditförluster i förhållande
till summa rörelseintäkter)
K/I-tal efter kreditförluster
(Kostnader inkl. kreditförluster i förhållande
till summa rörelseintäkter)
Avkastning på totala tillgångar
(Rörelseresultat + finansiella intäkter i %
av genomsnittliga totala tillgångar)
Räntenetto på medelutlåningen
(Räntenetto i % av medelutlåning)
Osäkra fordringar och kreditförluster
Reserveringsgrad för osäkra fordringar, %
(Gruppvisa nedskrivningar för förluster i %
av förfallna fordringar brutto)
Andel osäkra fordringar, %
(Förfallna ej reserverade fordringar i %
av utlåning till allmänheten)
Kreditförlustnivå, %
(Konstaterade kreditförluster, netto i %
av medelutlåning till allmänheten)
Anställda
Medelantal anställda
Rörelseresultat per anställd, tkr

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Tkr):
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

(Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital)
K/I-tal före kreditförluster

Förslag till vinstdisposition

48

42

35

36

41

-343,7

2 347,7

1 347,1

1850,0

984

i ny räkning överföres

693 634

Totalt

693 634
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Rapport över totalresultat.
Not

2016

2015

Belopp i tusental kronor

Not

2016

2015

-16 256

98 601

Ränteintäkter

3

94 221

63 591

Årets resultat

Räntekostnader

3

-18 171

-24 513

Övrigt totalresultat

–

–

76 050

39 078

Årets totalresultat

-16 256

98 601

231 762

Räntenetto
Provisionsintäkter

4

251 498

Provisionskostnader

5

-11 740

-8 993

Nettoresultat av finansiella transaktioner

6

-2 576

170 199

Övriga rörelseintäkter

65

64

313 296

432 110

7, 8

-220 570

-231 104

17,18

-27 780

-12 254

9

-27 517

-37 789

-275 866

-281 147

37 430

150 963

-53 930

-52 362

-16 499

98 601

Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader
Av- och nedskrivn på materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader före kreditförluster
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto

10

Rörelseresultat
Skatter
Årets resultat

11

243

–

-16 256

98 601
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Balansräkning.
Belopp i tusental kronor

Not

31 dec 2016

31 dec 2015

TILLGÅNGAR

Belopp i tusental kronor

Not

31 dec 2016

31 dec 2015

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

12

416 991

525 728

In- och upplåning från allmänheten

Utlåning till kreditinstitut

13

207 812

227 451

- Inlåning

3 566 762

3 560 270

Utlåning till allmänheten

14

2 193 064

1 863 164

Övriga skulder

21

573 015

588 199

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

15

1 943 399

1 635 607

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

46 845

27 673

Aktier och andelar

16

–

512 650

4 186 623

4 176 142

Immateriella anläggningtillgångar

17
50 573

69 953

–

–

- Andra immateriella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar

18

- Inventarier

Bundet eget kapital
Aktiekapital (3 000 000 st aktier med kvotvärde 100 kr)

Övriga tillgångar

19

64 504

44 640

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

3 915

6 839

4 880 257

4 886 032

Summa tillgångar

Summa skulder

300 000

300 000

Reservfond

1 410

1 410

Utvecklingsfond

8 399

–

400 080

309 878

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Summa eget kapital och skulder

23

-16 256

98 601

693 634

709 890

4 880 257

4 886 032
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Rapport över förändringar i eget kapital.
Bundet eget kapital
Belopp i tusental kronor
Ingående balans 1 januari 2015

Aktiekapital
300 000

Reservfond
1 410

Fritt eget kapital
Utvecklingsfond

Balanserat
resultat

–

Årets
resultat

Totalt eget
kapital
560 288

222 101

36 776

Vinstdisposition

36 776

-36 776

Aktieägartillskott

51 000

Årets totalresultat

98 601

98 601

98 601

709 890

309 877

98 601

709 890

98 601

-98 601

–

Utgående eget kapital 2015-12-31

300 000

1 410

–

309 877

Ingående balans 1 januari 2016

300 000

1 410

–

Vinstdisposition
Överföring avseende egenupparbetade balanserade
utvecklingsutgifter

8 399

-8 399

8 399

400 080

Årets totalresultat
Utgående eget kapital 2016-12-31

300 000

1 410

–
51 000

-16 256

-16 256

-16 256

693 634

Finansiella rapporter
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Kassaflödesanalys.
Belopp i tusental kronor

Not

2016

2015

-16 499

98 601

Den löpande verksamheten
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
– Avskrivningar

27 780

12 254

– Kreditförluster, exkl belopp som influtit på tidigare
konstaterade kreditförluster

23 240

40 843

– Förändringar i värdet av finansiella instrument

66 746

-48 484

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

101 266

103 215

-351 528

-1 165 933

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–) / Minskning (+) av utlåning till allmänheten
Ökning (–) / Minskning (+) av obligationer och andra
räntebärande värdepapper

-350 109

-1 536 282

597 990

641 750

6 492

2 493 326

Ökning (+) / Minskning (–) av övriga skulder

3 988

-564 266

Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 100

-28 191

Ökning (–) / Minskning (+) av övriga tillgångar
Ökning (+) / Minskning (–) av in- och upplåning från
allmänheten

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Not

2016

2015

Finansieringsverksamheten

Rörelseresultat

Balanserade utvecklingsutgifter

Belopp i tusental kronor

17

-8 400

-22 509

-8 400

-22 509

Erhållna aktieägartillskott

–

51 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–

51 000

-300

300

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

300

–

–

300

-300

300

Utlåning till kreditinstitut

–

300

Likvida medel

–

300

Likvida medel vid årets slut
Årets förändring
Likvida medel

Erhållna ränteintäkter

89 888

60 632

Betalda räntekostnader

-15 642

-24 309
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Noter till de finansiella rapporterna.
Samtliga belopp är angivna i tusental kronor
om inget annat anges.
1

Uppgifter om Banken

Årsredovisningen avges per 31 december
2016 och avser MedMera Bank AB, 5560915018, som är bankaktiebolag med säte i
Solna. Adressen till MedMera Bank AB är
171 88 Solna. MedMera Bank AB ingår i en
koncern där KF ekonomisk förening, org nr
702001-1693 med säte i Solna, upprättar
koncernredovisning för koncernen i vilken
Banken ingår som dotterbolag.
2

Redovisningsprinciper

(a) Överensstämmelse med normgivning
och lag

Bankens årsredovisning är upprättad enligt
Lag om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finans
inspektionens föreskrifter och allmänna råd
om årsredovisning i kreditinstitut och värde
pappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation
RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Banken tillämpar därigenom så kallad
lagbegränsad IFRS och med detta avses
standarder som har antagits för tillämpning
med de begränsningar som följer av årsredovisningslagarna, RFR 2 och FFFS 2008:25.
Detta innebär att samtliga av EU godkända
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt
inom ramen för årsredovisningslagen och

med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning ska tillämpas.
Årsredovisningen har godkänts för
utfärdande av styrelsen den 9 mars 2017.
Resultat- och balansräkning blir föremål för
fastställelse på årsstämman den 9 juni 2017.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga
perioder som presenteras i de finansiella
rapporterna, om inte annat framgår.
(b) Värderingsgrunder vid upprättande
av Bankens finansiella rapporter

Tillgångar och skulder är redovisade till
historiska anskaffningsvärden. Finansiella
tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde.
(c) Funktionell valuta och
rapporteringsvaluta

Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om
inte annat anges, är avrundade till närmaste
tusental.
(d) Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i annan valuta än den funktionella valutan, utländsk valuta, omräknas till
den funktionella valutan till den valutakurs
som föreligger på transaktionsdagen. Tillgångar
och skulder i utländsk valuta räknas om till den
funktionella valutan till balansdagens kurs.
Valutakurseffekter redovisas i posten ”Netto
resultat av finansiella transaktioner”.

(e) Bedömningar och uppskattningar
i de finansiella rapporterna

(f) Ändringar i redovisningsprinciper
och upplysningar avseende 2016

Att upprätta de finansiella rapporterna i
enlighet med lagbegränsad IFRS kräver
att Bankens ledning gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Uppskattningarna och antagandena är
baserade på historiska erfarenheter och ett
antal andra faktorer som under rådande
förhållanden synes vara rimliga. Resultatet
av dessa uppskattningar och antaganden
används sedan för att bedöma de redovisade
värdena på tillgångar och skulder som inte
annars framgår tydligt från andra källor.
Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses över
regelbundet. Ändringar av uppskattningar
redovisas i den period ändringen görs om
ändringen endast påverkat denna period,
eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid
tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har
en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan
medföra väsentliga justeringar i påföljande
års finansiella rapporter anses inte föreligga.
De viktigaste källorna till osäkerhet i uppskattningar framgår av avsnittet ”(p) Kredit
förluster och nedskrivningar på finansiella
instrument” nedan.

Med anledning av EU:s nya redovisningsdirektiv har det beslutats om ändringar i
årsredovisningslagen (1995:1554) och i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kredit
institut och värdepappersbolag. För MedMera Bank innebär det att alla immateriella
tillgångar ska skrivas av på samma sätt som
anläggningstillgångar i allmänhet, det vill
säga över nyttjandeperioden. Endast i de fall
som nyttjandeperioden för utvecklingsutgifter
inte med rimlig grad av säkerhet kan fastställas ska nyttjandeperioden anses uppgå
till fem år. Den del av balansräkningen som
idag innehåller information om poster inom
linjen tas bort, och lämnas i not. Dessutom
ersätts termen ansvarsförbindelser med
termen eventualförpliktelser. Upplysning om
händelser efter balansdagen lämnas numera
i not istället för i förvaltningsberättelsen.
Upplysning om vinstdisposition lämnas i
både förvaltningsberättelse och not. Övriga
ändringar i de nya årsredovisningslagarna
har inte haft någon nämnvärd praktisk
påverkan på Bankens finansiella rapporter.
Lagändringarna har tillämpats första gången
per 1 januari 2016.
(g) Nya IFRS och tolkningar som ännu
inte börjat tillämpas
IFRS 9 ”Finansiella instrument”

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS
39 Finansiella instrument: Redovisning och
värdering gällande klassificering och ”värdering, nedskrivningar och säkringsredovisning.
Standarden tillämpas för räkenskapen som
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påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning
är tillåten.
IFRS 9 behåller en blandad värderings
ansats men förenklar denna ansats i
vissa avseenden. Det kommer att finnas 3
värdringskategorier för finansiella tillgångar,
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde
över övrigt totalresultat och verkligt värde
över resultaträkningen. Hur ett instrument
ska klassificeras beror på företagets affärs
modell och instrumentets karaktäristika.
Investeringar i eget kapitalinstrument ska
redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet
att vid första redovisningstillfället välja att
redovisa instrumentet till verkligt värde över
övrigt totalresultat. Ingen omklassificering
till resultaträkningen kommer då ske vid
avyttringen av instrumentet. För finansiella
skulder ändras inte klassificeringen och
värderingen förutom i det fall då en skuld
redovisas till verklig värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet.
Värdeförändringar hänförliga till förändringar
i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt
totalresultat. Ändringar i klassificering- och
värderingsreglerna förväntas inte få någon
inverkan på Bankens finansiella rapporter.
IFRS 9 medför en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från
förväntade kreditförluster, till skillnad mot
dagens som utgår från inträffade kreditförluster. Banken har under 2016 genomfört
en förstudie för att identifiera vilka åtgärder
som måste genomföras för att Banken skall
uppfylla kraven. Under 2017 kommer dessa
åtgärder genomföras. Den förstudie som
genomförts visar på att reserveringen av
kreditförluster avseende främst Bankens
blancolån förväntas ha en betydande påverkan initialt på Eget Kapital. Reserven förväntas också flukutera mer över tid. Banken

har ännu ej fullt ut utvärderat effekterna av
denna förändring på Bankens finansiella
rapporter.
Förändringen av reglerna avseende
säkringsredovisning i IFRS 9 kommer inte
ha någon inverkan på Bankens finansiella
rapporter, då Banken inte tillämpar säkringsredovisning.
IFRS 15 ”Intäkter från kundkontrakt”

IFRS 15 ”Intäkter från kundkontrakt” reglerar
hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar
information om intäktsslag, tidpunkt för
reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till
företagets kundkontrakt ska lämnas. En
intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan
eller tjänsten och har möjlighet att använda
och erhålla nyttan av varan eller tjänsten.
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11
Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC
och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari
2018. Förtida tillämpning är tillåten. MedMera har ännu inte utvärderat effekterna av
införandet av standarden.
Övriga förändringar

Ett antal nya eller ändrade standarder och
tolkningsuttalanden träder ikraft först
under kommande räkenskapsår och har
inte förtidstillämpats vid upprättandet av
dessa finansiella rapporter. Nyheter eller
ändringar som blir tillämpliga från och med
räkenskapsår efter 2016 planeras inte att
förtidstillämpas.
(h) Nedskrivningar för kreditförluster

Nedskrivning på lånefordringar redovisas
i resultaträkningen som kreditförluster,

netto. Vilket antingen sker som bortskrivning av konstaterade kreditförluster, ökning
alternativt minskning av reserv för gruppvis
eller individuell reservering, återvinning av
konstaterade kreditförluster eller stockvisförsäljning av osäkra fordringar.

att erhållas. Till provisionsintäkter hör bland
annat avgifter kopplade till kortinlösen och
kontokort. Provisionerna är relaterade till en
utförd transaktion och intäkt redovisas när
transaktionen har utförts.

(i) Ränteintäkter och räntekostnader

Som provisionskostnad redovisas kostnader
för mottagna tjänster i den mån de inte är att
betrakta som ränta. Här redovisas direkta
kostnader kopplade till kortinlösen och
kontokort.

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas
med tillämpning av effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och
utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade
värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna
avgifter som medräknas i effektivräntan,
transaktionskostnader och eventuella
rabatter, premier och andra skillnader mellan
det ursprungliga värdet av fordran/skulden
och det belopp som regleras vid förfall.
Ränteintäkter och räntekostnader som
presenteras i resultaträkningen består av
räntor på finansiella tillgångar och skulder
som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive
ränta på osäkra fordringar.

(k) Provisionskostnader

(l) Nettoresultat av finansiella
transaktioner

Realiserade och orealiserade vinster och
förluster på finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen
redovisas under posten ”Nettoresultat av
finansiella transaktioner”. Realiserade och
orealiserade vinster och förluster härstammar från:
• Aktier och andelar samt andra aktie
relaterade instrument
• Räntebärande värdepapper och andra
ränterelaterade instrument
• Övriga finansiella instrument
• Valutakursförändringar
(m) Allmänna administrationskostnader

(j) Provisionsintäkter

En provisionsintäkt redovisas när inkomsten
kan beräknas på att det är sannolikt att de
ekonomiska fördelar som är förknippade
med transaktionen kommer att tillfalla
företaget, färdigställandegraden på balans
dagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
och de utgifter som uppkommit och de
utgifter som återstår för att slutföra tjänste
uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Intäkterna värderas till det verkliga
värdet, av vad som erhållits eller kommer

Allmänna administrationskostnader omfattar
personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter
och andra sociala avgifter. Här redovisas
också lokalkostnader, utbildnings-, IT-, tele
kommunikations-, rese- och representationskostnader.
(n) Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande
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transaktion redovisats eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekt redovisas över eget
kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Till aktuell skatt hör även justering av aktuell
skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balans
räkningsmetoden med utgångspunkt i
temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och
skulder. Värderingen av uppskjuten skatt
baserar sig på hur underliggande tillgångar
och skulder förväntas bli realiserade eller
reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av de skattesatser och skatte
regler som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen.
(o) Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balans
räkningen inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, lånefordringar och finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde. Bland
skulder återfinns leverantörsskulder och låne
skulder och finansiella skulder värderade till
verkligt värde.
Redovisning i och borttagande från
balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas
upp i balansräkningen när Banken blir part
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över
dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balans
räkningen när förpliktelsen fullgörs eller på
annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del

av finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld
kvittas och redovisas med nettobelopp i
balansräkningen endast när det föreligger en
legal rätt att kvitta beloppen samt att det
föreligger avsikt att reglera posterna med
ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden. Förvärv och
avyttring av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen, som utgör den dag då Banken
förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen
i samband med att lånebelopp utbetalas till
låntagaren.
Klassificering och värdering

Finansiella instrument redovisas initialt till
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom de instrument som
tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen,
vilka redovisas till verkligt värde exklusive
transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen
utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades.
Klassificeringen avgör hur det finansiella
instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
Finansiella tillgångar
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 till
gångar. Dag 1 förbinder man sig att köpa
eller sälja tillgången. Finansiella intrument

redovisas första gången till verkligt värde
plus transaktionskostnader, vilket gäller alla
finansiella tillgångar som inte redovisas till
verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Dessa tillgångar värderas till upplupet
anskaffningsvärde minskat med eventuell
nedskrivning. Kundfordran redovisas till det
belopp som beräknas inflyta, det vill säga
efter avdrag för nedskrivningar av osäkra
fordringar.
Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorierna
lånefordringar och kundfordringar, vilka
redovisas till upplupet anskaffningsvärde,
beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden (inklusive kassaflöden från eventuellt
ianspråktagande av pant, även när ianspråktagande inte är sannolikt) diskonterade med
den effektiva ränta som gällde då tillgången
redovisades första gången. Tillgångar med
en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen.

Förändringar av verkligt värde och realiserade resultat för dessa tillgångar redovisas
direkt i resultaträkningen under rubriken
”Nettoresultat av finansiella transaktioner”.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

Beräkning av verkligt värde

Kategorin ”Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen”
delas upp i innehav för handel och finansiella
tillgångar som företaget vid första redovisningstillfället valt att klassificera i denna
kategori (enligt den så kallade Fair Value
Option). Samtliga MedMera Banks tillgångar
i denna kategori har klassificerats som innehav för handel och omfattar främst aktier
och andelar samt räntebärande instrument.
I kategorin ingår derivat som ej omfattas
av säkringsredovisning samt fondandelar.
Vid första redovisningstillfället redovisas
tillgångar i denna kategori till verkligt värde,
medan hänförliga transaktionskostnader
redovisas i resultaträkningen.

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

Samtliga finansiella skulder i kategorin
Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen har klassificerats som innehav för handel. Redovisning
sker till verkligt värde med värdeförändringar
redovisade i resultaträkningen under rubriken ”Nettoresultat av finansiella transaktioner”. Derivatskulder redovisas under denna
kategori.
Andra finansiella skulder

Lån samt övriga finansiella skulder, till
exempel leverantörsskulder, ingår i denna
kategori. Skulderna värderas till upplupet
anskaffningsvärde.
Värdering till verkligt värde sker till officiella
noteringskurser på en aktiv marknad och det
verkliga värdet baseras på köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader vid anskaffningstillfället. Om värdering
ej sker till officiella noteringskurser sker värdering av finansiella instrument med hjälp
av olika värderingstekniker. Beskrivning av
hur verkligt värde fastställs beskrivs i avsnitt
”Beräkning av verkligt värde” nedan.
Värdering av derivat görs individuellt och
till verkligt värde. Räntederivat värderas
genom diskontering av framtida kassaflöden med hjälp av en aktuell räntekurva och
valutaterminer respektive valutaswappar till
aktuell terminskurs på balansdagen.
Tillvägagångssättet att bestämma verkligt
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värde på finansiella instrument följer en
hierarki som innebär att marknadsuppgifter
används i så hög grad som möjligt och
företagsspecifika uppgifter i så låg grad
som möjligt. För upplysningsändamål delas
sedan bestämningen av verkligt värde in i
följande nivåer:
Nivå 1: Värdering till noterade kurser på en
aktiv marknad.
Nivå 2: Beräknade värden som bygger på
observerbara marknadsnoteringar
för liknande instrument.
Nivå 3: Beräknade värden som bygger på
antaganden och bedömningar samt,
om det finns lämpliga sådana, observerbara marknadsnoteringar. Inga
tillgångar eller skulder är värderade
till nivå 3.
Med noterade priser på en aktiv marknad
avser Banken noterade priser som finns lätt
tillgängliga på en börs, hos en mäklare eller
liknande och dessa priser representerar
faktiska och regelbundet förekommande
transaktioner på affärsmässiga villkor. Finns
ingen aktiv marknad används olika värderingstekniker som i så stor utsträckning som
möjligt bygger på observerbara marknadsnoteringar.
(p) Kreditförluster och nedskrivningar
på finansiella instrument

Lånefordringar betraktas som osäkra vid
försening mer än 60 dagar. För dessa individuellt identifierade osäkra fordringar görs
sedan en nedskrivning baserat på en för
bolaget historisk erfarenhet av återvinning.
För lån som ännu inte har definierats som
osäkra görs en gruppvis reservering baserat
på Bankens erfarenhet av gruppens benä-

genhet att bli osäkra.
En nedskrivning återförs om det både
finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte
längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för
beräkningen av det nedskrivna beloppet. En
nedskrivning på en lånefordran återförs om
låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga
eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring
av nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster
och specificeras särskilt i not.
Lånefordringar som klassificerats som
osäkra skrivs bort från balansräkningen
när kreditförlusten anses vara konstaterad,
vilket är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits, inkassoföretag bedömer att
det inte längre finns möjlighet att återvinna
lånefordran eller fordran eftergivits på
annat sätt. Efter bortskrivning redovisas
lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade
bortskrivningar redovisas som en minskning
av kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto.

anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller
när inga framtida ekonomiska fördelar
väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som
uppkommer vid avyttring eller utrangering
av en tillgång utgörs av skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som
övrig rörelseintäkt/kostnad.

(q) Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar

(r) Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling

Materiella anläggningstillgångar redovisas
som tillgång i balansräkningen om det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att komma Banken till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt. Tillgångarna redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar med tillägg för eventuella
uppskrivningar.
Det redovisade värdet för en materiell

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att
åstadkomma nya eller förbättrade produkter
eller processer, redovisas som en tillgång i
balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar
och företaget har tillräckliga resurser att
fullfölja utvecklingen och därefter använda
eller sälja den immateriella tillgången.
Det redovisade värdet inkluderar samtliga
direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter

Leasade tillgångar där Banken är leasetagare

Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Operationell
leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod. Följande beräknade nyttjandeperioder tillämpas:
– Inventarier; 3–5 år
Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder
omprövas vid varje års slut.

för utveckling redovisas i resultaträkningen
som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingsutgifter
är upptagna till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Bankens immateriella tillgångar består i
huvudsak av utgifter avseende utveckling av
egna IT-/datasystem.
Avskrivningsprinciper

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen
linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, vilka omprövas
minst årligen. Avskrivningsbara immateriella
tillgångar skrivs av från det datum då de är
tillgängliga för användning. De beräknade
nyttjandeperioderna är:
– IT-/datasystem; 3–5 år
(s) Nedskrivningar av materiella och
immateriella tillgångar

De redovisade värdena för Bankens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma
om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov
finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens
återvinningsvärde (se nedan).
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild
tillgång ska tillgångarna vid prövning av
nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta
nivå där det går att identifiera väsentligen
oberoende kassaflöden - en så kallad kassa
genererande enhet.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs
eller kassagenererande enhets redovisade
värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen.
Återvinningsvärdet är det högsta av verk-
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ligt värde minus försäljningskostnader och
nyttjandevärde.
(t) Ersättningar till anställda

Företagets förpliktelser att i framtiden utbetala pensioner har värderats till nuvärdet
av företagets framtida förväntade pensionsutbetalningar (kapitalvärdet). Företaget
har utfäst förmånsbaserade pensioner till
anställda som har tryggats av Folksam pensionsstiftelse. Beräkningarna har gjorts för
varje anställd och bygger på antaganden om
blad annat nuvarande lönenivåer och i vilken
grad som pensioner intjänats. De försäkringstekniska grunderna för beräkning av
kapitalvärde bygger på de av Finansinspektionen (FI) fastställda föreskrifterna.
Banken följer Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.
Kortfristiga ersättningar till anställda
beräknas utan diskontering och redovisas
som kostnad när de relaterade tjänsterna
erhålls. Vid eventuella uppsägningar från
Banken följs regler enligt kollektivavtal utom
för verkställande direktören, se not 8.
Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt
ett försäkringsföretag, och har inte längre
någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes
ersättningar efter avslutad anställning är
beroende av de avgifter som har betalats och
den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget
en förpliktelse att lämna de överenskomna

ersättningarna till nuvarande och tidigare
anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels
risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken
att avkastningen på tillgångarna avviker från
förväntningarna (investeringsrisk).
Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer
redovisas som kostnad. Obetalda avgifter
redovisas som skuld.
Förmånsbestämda planer

Vid redovisning av förmånsbestämda planer
tillämpas de förenklingsregler som finns i
BFNAR 2012:1. Förmånsbestämda planer
för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
I de fall pensionsförpliktelser har tryggats
genom överföring av medel till en pensionsstiftelse, så beräknas en avsättning och årlig
kostnad utifrån nuvärdet av den intjänade
framtida förmånen. I de fall stiftelsens förvaltningstillgångar överstiger förpliktelsen
redovisas ingen tillgång. Nettot av ränta på
pensionsskuld och förväntad avkastning på
tillhörande förvaltningstillgångar redovisas i
finansnettot. Övriga komponenter redovisas i
rörelseresultatet.
(u) Koncernbidrag och aktieägartillskott

Banken redovisar lämnade koncernbidrag
och erhållna koncernbidrag direkt mot eget
kapital. Aktieägartillskott förs direkt mot
eget kapital hos mottagaren och aktiveras
i aktier och andelar hos givaren, i den mån
nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag
redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det
innebär att koncernbidrag som lämnats och
erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade

vinstmedel efter avdrag för dess aktuella
skatteeffekt.
(v) Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse (ansvarsförbindelse)
redovisas när det finns ett möjligt åtagande
som härrör från inträffade händelser och
vars förekomst bekräftas endast av en eller
flera osäkra framtida händelser eller när det
finns ett åtagande som inte redovisas som
en skuld eller avsättning på grund av att det
inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
(w) Eget kapital
Bundna fonder

Bundna fonder får inte minskas genom
vinstutdelning.
Reservfond

Syftet med reservfonden har varit att spara
en del av nettovinsten, som inte går åt för
täckning av balanserad förlust.
Utvecklingsfond
Egna balanserade upparbetade utvecklingsutgifter uppkomna efter första januari 2016,
omförs från fritt eget kapital till utvecklingsfond.
Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust utgörs av
föregående års fria egna kapital efter att en
eventuell vinstutdelning lämnats och utgör
tillsammans med årets resultat summa fritt
eget kapital, det vill säga det belopp som
finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
Resultatet av företagets verksamhet samt
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande
resultat- och balansräkning med noter.
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Räntenetto

5
2016

2015

94 218

61 671

3

100

Ränteintäkter
Utlåning till allmänheten
Fordran på koncernföretag
Övriga

–

1 820

Summa ränteintäkter

94 221

63 591

(varav ränteintäkt från osäkra fordringar)

(1 532)

(586)

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

Provisionskostnader
2016

2015

Betalningsförmedlingsprovisioner

-5 324

-6 894

Övrigt

-6 416

-2 099

-11 740

-8 993

2016

2015

Aktier och andelar

-8 694

99 262

Räntebärande värdepapper

16 696

75 920

Andra finansiella instrument

-16 545

403

-8 543

175 586

Summa

6

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Räntekostnader
In- och upplåning från allmänheten

-16 400

-23 007

-2

-279

-1 769

-1 227

Summa räntekostnader

-18 171

-24 513

(varav kostnad för insättningsgaranti)

(-4 642)

(-2 244)

Skuld till koncernföretag
Övriga

Summa räntenetto

76 050

39 078

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen.
Klassificerade som innehav för handel

Summa
Valutakursförändringar
Summa

4

Provisionsintäkter

Betalningsförmedlingsprovisioner

2016

2015

156 194

162 926

Utlåningsprovisioner

19 947

15 613

Sålda tjänster

44 855

29 222

Övriga provisioner
Summa

30 502

24 001

251 498

231 762

5 967

-5 387

-2 576

170 199

39
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Personalkostnader
2016

2015

-36 600

-32 257

Sociala avgifter

-13 192

-11 560

Pensionskostnader

-8 138

-7 952

Övriga personalkostnader

-2 804

-1 851

-60 734

-53 620

Summa personalkostnader
Övriga allmänna administrationskostnader
IT-kostnader
Lokalkostnader

-72 609

-69 422

-6 314

-5 412

Porto- och telefonkostnader

-12 071

-10 800

Utskrift och efterbehandling

-9 169

-12 579

-38 393

-56 496

Inhyrd kontorspersonal

-921

-3 823

Revisionsarvode

-664

-1 004

Konsulttjänster

Trycksaker

-1 011

-1 447

-18 685

-16 501

Summa övriga allmänna administrationskostnader

-159 836

-177 485

Allmänna administrationskostnader totalt

-220 570

-231 104

Övrigt

2015

Bankens
ledning

Övriga
anställda

Löner och arvoden

8 251

28 349

7 091

25 166

Sociala avgifter

5 292

16 038

5 563

13 949

13 543

44 386

12 654

39 115

Personalkostnader
Löner och arvoden

Finansiella rapporter

Summa

Bankens
ledning

Övriga
anställda

I Bankens ledning har ingått 9 (10) personer varav 6 (6) är styrelseledamöter och 3 (4) är övrig
bankledning. Ersättning till styrelseledamöterna har betalts ut under året. Bankens löner
och ersättningar avser enbart personal i Sverige.
Pensioner

Banken har sina pensioner förvaltade hos Folksam enligt förmåns- och premiebestämda
planer och där hela stiftelsen omfattas avTryggandelagen.

2016

2015

Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som avser pensionering
i Bankens egen regi vid utgången av året

49 233

45 535

Verkligt värde vid utgången av året avseende särskilt
avskilda tillgångar

50 743

46 303

1 510

768

Överskott (+) /Underskott (-)

Policy för Bankens ersättningar till personal

Syftet med MedMera Banks ersättningspolicy, är att främja en sund och effektiv riskhantering
genom att identifiera, mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som verksamheten är
förknippad med. Bankens ersättningar ska inte uppmuntra till överdrivet risktagande. Policyn
ska vara den ram som tillser att Bankens medarbetare tar värdehöjande beslut som skapar en
långsiktigt god tillväxt för Banken och dess ägare (medlemmarna). Bankens verksamhet ska
bygga på en prestationskultur och en sund riskkultur. Policyn omfattar alla anställda i Banken
och skall syfta till att attrahera de för Banken mest lämpade kandidaterna.
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Banken har få och förhållandevis låga rörliga
ersättningar. Detta tillsammans med de kriterier som finns för att rörlig ersättning ska
falla ut har bedömts bidra till att inte uppmuntra osunt risktagande i verksamheten.
Ersättningar utgörs av grundlön, eventuell
rörlig ersättning, pension, bilförmån samt
avgångsvederlag till VD.
Ersättning till styrelsens ledamöter utgår
endast till de ledamöter som inte är anställda
inom KF-koncernen. Något särskilt arvode
utgår ej för kommittéarbete. Ersättning till
verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig

ersättning, pension och andra förmåner.
Rörlig ersättning utgår ej till verkställande
direktör. Med ledande befattningshavare
avses de 4 personer som tillsammans med
verkställande direktören utgjort Bankens ledningsgrupp under året. Pensionsförmåner och
övriga förmåner till verkställande direktören
och andra ledande befattningshavare utgår
som del av den totala ersättningen. VD har
en premiebaserad pensionslösning. Premien
som betalas in är satt som en procentuell del
av VD:s lön enligt avtal mellan MedMera och
VD. Pensionsåldern är 65 år. Pensionsplaner
för övriga i ledning är i överensstämmelse

Ersättningar och övriga förmåner under året till ledande befattningshavare
2016

med pensionsförmåner enligt kollektivavtalet
för tjänstemän inom kooperationen. Pensionsåldern enligt kollektivavtalet är 65 år.
Berednings- och beslutsprocess

Ersättningar till verkställande direktören har
beslutats av styrelsen. Ersättningar till andra
ledande befattningshavare har beslutats av
verkställande direktören efter samråd med
styrelsen.
Övriga förmåner avser tjänstebil och pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets
resultat.

Grundlön/
styrelsearvode

Mellan Banken och verkställande direktören
gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6
månader. Mellan Banken och andra ledande
befattningshavare gäller en uppsägningstid om 3-6 månader. Vid uppsägning från
Bankens sida utgår till VD ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Det finns
inga avtal om avgångsvederlag till övriga
ledande befattningshavare.

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Övriga ersättningar

Summa

Lars Ericsson (Styrelseordförande)

165

–

–

–

165

Mats Lagerqvist

135

–

–

–

135

–

–

–

–

–

135

–

–

–

135
3 750

Annika Rutgersson
Anders Stake

Rörlig ersättning

Avgångsvederlag

Manfred Krieger (VD)

2 817

–

91

842

–

Övrig bankledning (4 personer)

4 739

260

56

1 506

–

6 561

Summa

7 991

260

147

2 348

–

10 746

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Övriga ersättningar

Summa

–

–

–

–

–

–

45

–

–

–

–

45

Annika Rutgersson

–

–

–

–

–

–

Anders Stake

–

–

–

–

–

–

2 586

–

92

1 091

–

3 769

Ersättningar och övriga förmåner under året till ledande befattningshavare
2015
Lars Ericsson (Styrelseorförande)
Mats Lagerqvist

Manfred Krieger (VD)
Övrig bankledning (4 personer)

4 460

–

28

1 829

–

6 317

Summa

7 091

–

120

2 920

–

10 131
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Medelantalet anställda
Kvinnor

2016

2015

26

22

Män

22

20

Summa

48

42

9

Övriga rörelsekostnader

Marknadsföring
Övrigt

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
under räkenskapsåret

2016

2015

Antal kvinnor

1

1

Antal män

5

5

Antal kvinnor

1

2

Antal män

2

2

Summa

2016

2015

-27 511

-37 774

-6

-15

-27 517

-37 789

2016

2015

Styrelsen:

10

Kreditförluster, netto

Övriga ledande befattningshavare:

Ersättning till revisorerna

2016

2015

604

904

60

_

–

100

664

1 004

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga uppdrag
Summa

Operationella leasingavtal där Banken är leasetagare

2016

2015

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
Inom ett år

3 849

3 970

Mellan ett år och fem år

3 809

7 569

Summa

7 658

11 539

De operationella leasingavtalen där företaget är leasingtagare hänför sig framförallt till hyra
för lokalen. I bokslutet redovisas en kostnad på 4 419 (4 217) avseende operationell leasing,
varav allt avser minimileasingavgifter.

Specifik reservering för individuellt värderade lånefodringar,
hänförliga till kapitalförvaltningsportföljen.
Årets nedskrivning för befarade kreditförluster

–

-20 000

Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar

–

-20 000

-32 622

-11 571

Gruppvis värderade homogena grupper av lånefodringar
med begränsat värde och likartad kreditrisk
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster (-)
Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster (+)

1 932

480

Avsättning/upplösning av gruppvis reservering för kreditförluster (+/-)

-23 240

-21 271

Årets nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar

-53 930

-32 362

Årets totala nettokostnad för kreditförluster

-53 930

-52 362

42

11

Om MedMera Bank

Skatter

12
2016

Förvaltningsberättelse

Hållbarhet

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.
2016

2015

Nominellt
värde

Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Periodens skattekostnad

–

–

Summa

–

–

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

243

–

Summa

243

–

Totalt redovisad skatteintäkt

243

–

Uppskjuten skattekostnad (-) /skatteintäkt (+)

Finansiella rapporter

Verkligt
värde

2015
Redovisat
värde

Nominellt
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Belåningsbara statspapper

375 000

416 991

416 991

452 800

525 728

525 728

Summa

375 000

416 991

416 991

452 800

525 728

525 728

Återstående löptid

2016

2015

Högst 1 år

119 949

–

Längre än 1 år men högst 5 år

297 042

525 728

Summa

416 991

525 728

2016

2015

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatt på ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag

-16 499

98 601

3 630

-21 692

-6 636

-227

1

12 988

3 006

8 931

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

243

–

Summa

243

0

13

Utlåning till kreditinstitut

Likvida medel

–

300

Kortclearingsfordran

207 812

227 151

Utlåning till kreditinstitut

207 812

227 451
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Utlåning till allmänheten

15
2016

2015

2 185 677

1 825 597

77 566

84 506

2 263 243

1 910 102

Individuellt värderade

-20 000

-20 000

Gruppvist värderade

-50 179

-26 939

2 193 064

1 863 164

Utländsk valuta
Summa

Finansiella rapporter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
2016
Nominellt
värde

Utestående fordringar, brutto
Svensk valuta

Förvaltningsberättelse

Verkligt
värde

2015
Redovisat
värde

Nominellt
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Emmiterade av andra
låntagare

1 859 803 1 943 399

1 943 399

1 528 059

1 635 607

1 635 607

Summa

1 859 803 1 943 399

1 943 399

1 528 059 1 635 607

1 635 607

Reservering för förlustrisker (enligt nedan)

Redovisat värde, netto

Årets nedskrivning för befarade kreditförluster

Värdepapper fördelade
på emmittent
Svenska bostadsinstitut

Förändring av nedskrivningar avseende individuellt värderade
osäkra lånefordringar, hänförliga till kapitalförvaltningsportföljen
Ingående balans

2016

-20 000

–

54 970

52 920

52 920

52 920

93 089

93 089

93 089

1 859 803 1 943 399

1 943 399

1 528 059 1 635 607

1 635 607

Summa

-20 000

Högst 1 år

Osäkra fordringar, netto

-20 000

-20 000

Längre än 1 år men högst 5 år

Återstående löptid

Summa

Utgående balans

-50 179

-26 939

Osäkra fordringar, brutto

90 692

51 453

Reservering för förlustrisker

-70 179

-46 939

Osäkra fordringar, netto

20 513

4 514

1 487 549

Övriga utländska emittenter

-20 000

-5 668

1 380 000 1 487 549
54 970

Osäkra fordringar, brutto

-21 271

Redovisat
värde

54 970

-20 000

-23 240

1 833 596

Verkligt
värde

56 883

-20 000

-26 939

1 750 000 1 833 596

Nominellt
värde

56 883

–

Avsättning för gruppvis reservering

Redovisat
värde

56 883

-20 000

Ingående balans

Verkligt
värde

Utländska kreditinstitut

Utgående balans

Förändring av nedskrivningar avseende gruppvist värderade
osäkra lånefordringar

Nominellt
värde

2015

2016

2015

1 380 377

356 835

563 021

1 278 772

1 943 399

1 635 607
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Aktier och andelar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

18
2016

2015

Noterade

–

512 650

Summa

–

512 650

Innehav för handel

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

2015

Ingående anskaffningsvärde

9 421

9 421

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 421

9 421

-9 421

-9 420

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde

17

2016

–

-1

-9 421

-9 421

–

–

2016

2015

1 758

1 758

Immateriella anläggningstillgångar
19

– Andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Under året internt utvecklade tillgångar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2016

2015

138 037

115 527

8 399

22 510

146 437

138 037

Ingående ackumulerade avskrivningar

-68 085

-55 832

Årets avskrivning

-12 437

-12 253

Utgående ackumulerade avskrivningar

-80 522

-68 085

Ingående ackumulerade nedskrivningar

_

–

Årets nedskrivning

-15 342

–

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-15 342

–

50 573

69 953

Utgående restvärde

Övriga tillgångar

Aktuell skattefordran
Uppkjuten skattefordran
Koncernfordringar

243

–

1 142

8 357

Derivat

23 554

9 492

Inköpskort

12 702

11 063

Övrigt

25 103

13 970

Summa

64 504

44 640

20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ingen del utgörs av aktiverade låneutgifter.

2016

2015

Förutbetalda kostnader

3 915

6 839

Summa

3 915

6 839

För 2015 har 30 313 tkr omklassificerats till utlåning till allmänheten.
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Övriga skulder

22
2016

Leverantörsskulder

Hållbarhet

2015

2016

13 606

28 078

194 405

189 993

Upplupna löner inkl semesterlöner

Skuld avseende kortclearing

249 384

255 118

Upplupna sociala avgifter

62 501

64 368

Derivat

22 625

8 335

Övrigt

30 494

42 307

573 015

588 199

Summa

I skuld till koncernföretag ingår skuld till KF. Banken är anslutet till KF:s centrala cashpool,
vilket innebär att KF tillhandahåller medel för utbetalningar efter behov, medan inflytande
betalningslikvider fortlöpande tillföres KF. Banken har en checkräkningskredit motsvarande
1 500 mkr (1 500 mkr) i KF:s cashpool.

Finansiella rapporter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Skuld till koncernföretag
Återbäringsskulder till MedMera kortinnehavare

Förvaltningsberättelse

Upplupna räntekostnader

2015

–

204

5 455

5 333

4 780

3 953

Övrigt

36 610

18 183

Summa

46 845

27 673

2016

2015

Balanserade vinstmedel

709 890

611 288

Årets resultat

-16 256

98 601

693 634

709 890

23

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr):

Totalt

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
i ny räkning överföres

693 634

709 890

Totalt

693 634

709 890

2016

2015

24

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser
– Säkerställd bostadsobligation, nominellt värde 7 000 tkr

7 439

13 076

7 439

13 076
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Eventualförpliktelser

Åtaganden
Beviljade räkningskrediter
Avgår: Disponerade räkningskrediter

27
2016

2015

3 775 221

3 556 059

-749 069

-654 520

Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter

3 026 152

2 901 539

Summa

3 026 152

2 901 539

26

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

Mellanhavanden med närstående bolag

Banken tillhandahåller tjänster bestående av administration och drift avseende Coops lojalitetsprogram samt kortinlösen avseende bankkort och betal- & kreditkort. Vidare tillhandahåller Banken internbankstjänster såsom valutasäkringar, cash management och likviditetshantering till KF koncernen. Outsourcing sker av viss del av IT och ekonomi till ett systerbolag
där prissättningen görs utifrån marknadsmässiga villkor. Lokalen hyrs av systerbolaget Coop
Sverige Fastigheter AB.
Transaktioner inom KF-koncernen har under redovisat år skett med följande bolag; Kooperativa Förbundet ekonomisk förening (moderföretag), Coop Sverige AB, Coop Butiker och
Stormarknader AB, Coop Sverige Fastigheter AB, Coop Logistik AB, KF Fastigheter AB, KF
Invest Förvaltning AB, Norsteds Förlagsgrupp AB, och Vår Gård Saltsjöbaden AB.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Sammanställning över
närståendetransaktioner
Försäljning av tjänster
Inköp av tjänster och hyror
Räntenetto

Övriga tillgångar
Övriga skulder

2016

2015

Övriga
Moderföretaget KF-koncernen

Övriga
Moderföretaget KF-koncernen

1 696

115 498

7 787

91 307

–

57 382

–

63 386

3 361

3 075

-1 160

89

–

1 142

7 857

500

-12 139

-182 265

–

-189 994
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Finansiella rapporter

Finansiella tillgångar och skulder

31 dec 2016

Lånefordringar och
kundfordringar

Värderat till
verkligt värde i RR
innehav för handel

Övriga finansiella
tillgångar och skulder

Icke finansiella tillgångar och skulder

Summa
redovisat värde

Summa
verkligt värde

Tillgångar
–

416 991

–

–

416 991

416 991

Utlåning till kreditinstitut

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

207 812

–

–

–

207 812

207 812

Utlåning till allmänheten

2 193 064

–

–

–

2 193 064

2 193 064

–

1 943 399

–

–

1 943 399

1 943 399

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Immateriella anläggningtillgångar

–

–

–

50 573

50 573

50 573

Derivat

–

23 554

–

–

23 554

23 554
40 949

Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

38 768

–

–

2 181

40 949

–

–

–

3 915

3 915

3 915

2 439 644

2 383 944

–

56 669

4 880 257

4 880 257

3 566 762

Skulder
In- och upplåning från allmänheten

–

–

3 566 762

–

3 566 762

Derivat

–

22 625

–

–

22 625

22 625

Övriga skulder

–

–

541 122

9 268

550 390

550 390

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

–

–

–

46 845

46 845

46 845

Summa

–

22 625

4 107 884

56 113

4 186 623

4 186 623
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Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter

Fortsättning Not 28.

31 dec 2015

Lånefordringar och
kundfordringar

Värderat till
verkligt värde i RR
innehav för handel

Övriga finansiella
tillgångar och skulder

Icke finansiella tillgångar och skulder

Summa
redovisat värde

Summa
verkligt värde

Tillgångar
–

525 728

–

–

525 728

525 728

Utlåning till kreditinstitut

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

227 451

–

–

–

227 451

227 451

Utlåning till allmänheten

1 863 164

–

–

–

1 863 164

1 863 164

–

1 635 607

–

–

1 635 607

1 635 607

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar

–

512 650

–

–

512 650

512 650

Immateriella anläggningtillgångar

–

–

–

69 953

69 953

69 953

Derivat

–

9 492

–

–

9 492

9 492

33 334

–

–

1 815

35 148

35 148

Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

–

–

–

6 839

6 839

6 839

2 123 948

2 683 478

–

78 606

4 886 032

4 886 032

3 560 270

Skulder
In- och upplåning från allmänheten

–

–

3 560 270

–

3 560 270

Derivat

–

8 335

–

–

8 335

8 335

Övriga skulder

–

–

574 176

5 688

579 864

579 864

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

–

–

204

27 469

27 673

27 673

Summa

–

8 335

4 134 650

33 157

4 176 142

4 176 142

Finansiella instrument för vilka bokfört värde anses vara lika med verkligt värde

Bokfört värde anses vara vara en god approximation av dess verkligt värde för följande poster:
utlåning till allmänheten med rörlig ränta alternativt med kort bindningstid, inlåning från
allmänheten andra kortfristiga fordringar och skulder med rörlig ränta som till exempel ut
låning till kreditinstitut, skulder till kreditinstitut samt andra räntelösa kortfristiga fordringar
och skulder. Avseende fastförräntad inlåning anses verkligt värde vara lika med bokfört värde
med hänsyn till att ingen diskonteringseffekt föreligger då innestående medel är betalbara
vid anfordran.
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Fortsättning Not 28

Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde via resultaträkningen
2016
Belåningsbara stats
skuldförbindelser m. m.
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Övriga tillgångar, Räntederivat
Övriga tillgångar, Valutaderivat
Summa

29

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

416 991

–

–

416 991

1 943 399

–

–

1 943 399

–

–

–

–

37

–

–

37

–

23 518

–

23 518

2 360 426

23 518

–

2 383 944

Övriga skulder, Valutaderivat

–

22 625

–

22 625

Summa

–

22 625

–

22 625

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

525 728

–

–

525 728

1 635 607

-

–

1 635 607

254 820

257 830

–

512 650

115

–

–

115

Innehav för handel
Belåningsbara stats
skuldförbindelser m. m.
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Övriga tillgångar, Räntederivat
Övriga tillgångar, Valutaderivat
Summa

Informationen om företagets kapitaltäckning i detta dokument avser sådan information som
ska lämnas enligt 6 kap. 3-4 §§. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och som avser information
som framgår av artiklarna 92.3 d och f, 436 b och 438 i förordningen (EU) nr 575/2013 och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och
kapitalbuffertar samt kolumn a bilaga 6 i kommissionens genomförandeordning (EU) nr
1423/2013. Övriga upplysningar som krävs enligt FFFS 2014:12 och förordningen (EU) nr
575/2013 lämnas på företagets hemsida www.coop.se.
Information om kapitalbas och kapitalkrav

Innehav för handel

2015

Kapitaltäckningsanalys

–

9 376

–

9 376

2 416 272

267 206

–

2 683 478

För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepapparsbolag, kapitaltäckningsförordningen (EU nr
575/2013), lagen om kapitalbuffertar (2014:966) samt Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar /(FFFS 2014:12)
Det övergripande syftet med reglerna är att motverka finansiella störningar genom att värna
om stabiliteten och effektiviteten i det finansiella systemet. För Bankens vidkommande bidrar
reglerna till att stärka Bankens motståndskraft mot finansiella förluster. Reglerna innebär att
Bankens kapitalbas (eget kapital med avdrag för immateriella anläggningstillgångar etc.) med
marginal ska täcka dels 8 % av Bankens riskvägda exponering för kreditrisker, dels föreskrivet kapitalkrav för operativa risker, marknadsrisker samt beräknat kapitalkrav för ytterligare
identifierade risker i verksamheten i enlighet med Bankens kapitalutvärderingspolicy.
Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan)
som baseras på:
• Bankens riskprofil
• Identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan

Innehav för handel
Övriga skulder, Valutaderivat

–

8 335

–

8 335

Summa

–

8 335

–

8 335

• Stresstester och scenarioanalyser
• Förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter
• Ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar

Nivå 1: Instrument med publicerade prisnoteringar på en aktiv marknad.
Nivå 2: Värderingstekniker baserade på observerbara marknadsdata.
Nivå 3: Beräknade värden som bygger på antaganden och bedömningar samt, om det finns
lämpliga sådana, observerbara marknadsnoteringar. Denna metod används för närvarande
inte för några tillgångar eller skulder.
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Förvaltningsberättelse

Fortsättning Not 29.
2016

Kapitalplanen utgör en del av Bankens årliga verksamhetsplan. Planen följs upp årligen eller
oftare vid behov för att säkerställa att riskerna är täckta på ett korrekt sätt och avspeglar
Bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet
med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till Bankens aktuella och framtida
kapitalbehov.
Information om Bankens målsättning och riktlinjer för riskhanteringen av varje särskild
riskkategori lämnas i Not 30 – Riskhantering.
Företagets lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i kapitaltäckningsreglerna kan summeras
på följande sätt med specifikationer enligt nedan:
Kapitalbas

2016

2015

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder

300 000

300 000

Ej utdelade vinstmedel

409 889

311 288

Årsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som har verifierats av personer som har en oberoende ställning
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

-16 256

98 601

693 634

709 889

Immateriella tillgångar
Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära
skillnader

Riskvägt exponeringsbelopp

Kapital
baskrav

Riskvägt exponeringsbelopp

Kapital
baskrav

Kreditrisk enligt
schablonmetoden
Institutsexponeringar

48 258

3 861

54 881

4 390

Företagsexponeringar

151 587

12 127

158 835

12 707

Hushållsexponeringar

1 502 458

120 197

1 267 750

101 420

50 738

4 059

22 512

1 801

–

–

287 286

22 983

Oreglerade poster
Högriskposter
Exponering i form av säkerställda
obligationer
Exponeringar i fonder
Övriga poster
Summa kapitalkrav för
kreditrisker

33 946

2 716

47 112

3 769

109 803

8 784

309 745

24 780

36 941

2 955

30 431

2 435

1 933 729

154 698

2 178 553

174 284

Marknadsrisk
Ränterisker
-Specifik risk

74 057

5 925

60 533

4 843

-Generell risk

178 745

14 300

261 514

20 921

-Specifik risk

–

–

159 440

12 755

-Generell risk

–

–

159 440

12 755

267

21

71 030

5 682

253 068

20 245

711 956

56 956

Basmetoden

632 441

50 595

587 998

47 040

Summa kapitalkrav för
operativa risker

632 441

50 595

587 998

47 040

CVA risk

4 247

340

1 433

115

Summa kapitalkrav för
kreditvärdighetsjustering

4 247

340

1 433

115

2 823 486

225 879

3 479 939

278 395

Aktiekursrisker

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Ytterligare värdejusteringar

Kapitalkrav

2015

-1 934

-2 204

-50 573

-69 953

-243

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital

-52 750

-72 157

Kärnprimärkapital

640 884

637 732

Totalt kapital (Totalt kapital = Primärkapital+Supplementärkapital)

640 884

637 732

Kapitalbasen har alltsedan starten 2006 med stor marginal överstigit den miniminivå på
startkapital (46 760 tkr) som lagen om bank- och finansieringsrörelse föreskriver.
Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb
överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder mellan Banken och dess
moderföretag.

Valutakursrisk
Summa kapitalkrav för
marknadsrisk
Operativa risker

Kreditvärdighetsjustering

Summa minimikapitalkrav (pelare 1)
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Kapitalkrav fortsättning

2016

2015

Kapitalbaskrav

Kapitalbaskrav

Riskvägd exponering per bokslutsdagen fördelat geografisk och på exponeringsklasser
31 dec 2016

Sverige

Luxemburg

Finland

Övrigt

Totalt

54 954

–

–

–

54 954

–

35 765

Institutsexponeringar

Koncentrationsrisker

25 468

23 537

Företagsexponeringar

81 439

–

–

84 326

165 766

Ränterisker

19 507

66 454

Hushållsexponeringar

1 502 458

–

–

–

1 502 458

Oreglerade poster

50 738

–

–

–

50 738

Exponering i form av säkerställda obligationer

33 946

–

–

–

33 946

–

–

109 803

–

109 803

Marknadsrisker

Kreditspreadrisker

8 350

–

Pensionsrisker

7 454

7 454

60 779

133 210

286 658

411 604

2,84

2,29

22,7%

18,3%

Tillkommande internt bedömt kapitalbehov
(pelare 2)
Totalt kapital behov (pelare 1+2)
Kapitaltäckningskvot
Kärnprimärkapitalrelation

Övriga poster
Summa
31 dec 2015
Institutsexponeringar

(Relation mellan kärnprimärkapital och
riskvägda tillgångar)
Primärkapitalrelation

Exponeringar i fonder

22,7%

18,3%

(Relation mellan primärt kapital och
riskvägda tillgångar)

–

–

36 940

-

109 803

84 326

1 954 605

Sverige

Luxemburg

Finland

Övrigt

Totalt

54 881

–

–

–

54 881

Företagsexponeringar

66 959

–

–

91 876

158 835

1 267 750

–

–

–

1 267 750

Oreglerade poster
Högriskposter

22,7%

18,3%

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive
buffertkrav

Exponering i form av säkerställda obligationer

11,9%

11,3%

Exponeringar i fonder

varav Kapitalkonserveringsbuffert

2,5%

2,5%

varav Kontracyklisk buffert

1,4%

0,8%

18,2%

13,8%

Information om redovisnings- och värderingsprinciper för lånefordringar lämnas i Not 2 –
Redovisningsprinciper under avsnitten (o) Finansiella instrument och (p) Kreditförluster
och nedskrivningar på finansiella instrument samt (e) Bedömningar och uppskattningar i de
finansiella rapporterna. Härutöver lämnas information om Bankens kreditriskexponeringar
med mera i Not 30 - Riskhantering.
Banken använder basmetoden för beräkning av kapitalbaskravet för operativ risk under
Pelare 1. Enligt basmetoden är kapitalbaskravet för operativ risk lika med 15% av det
treåriga genomsnittet av den relevanta indikatorn (indikatorn anges i artikel 316, förordning
575/2013). Instituten ska beräkna det treåriga genomsnittet av den relevanta indikatorn på
grundval av de senaste tre tolvmånadersobservationer som gjorts vid räkenskapsårets slut.

–

Hushållsexponeringar

Total kapitalrelation

Kärnprimärkapital tillgängliga att
använda som buffert

36 940
1 760 475

Övriga poster
Summa

22 512

–

–

–

22 512

153 574

133 712

–

–

287 286

47 112

–

–

–

47 112

–

161 687

109 860

38 198

309 745

30 431

–

–

–

30 431

1 643 219

295 399

109 860

130 074

2 178 553

Genomsnittlig riskvägd exponering under verksamhetsåret
fördelat på exponeringsklasser
Institutsexponeringar

2016

2015

32 342

31 767

Företagsexponeringar

201 749

152 395

Hushållsexponeringar

1 376 689

955 180

Oreglerade poster
Högriskposter
Exponering i form av säkerställda obligationer
Exponeringar i fonder
Övriga poster
Summa

40 548

14 375

–

257 740

33 390

50 172

112 346

518 990

56 358

23 426

1 853 421

2 004 043
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Riskhantering

I Bankens verksamhet uppstår olika typer
av risker som kreditrisker, marknadsrisker,
likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att
begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har Bankens styrelse, som ytterst
ansvarig för den interna kontrollen i Banken,
fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten.
Bankens styrelse har det övergripande
ansvaret för Bankens riskhantering. Styrelsen
har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till andra funktioner. Dessa i
sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.
Bankens riskhantering syftar till att
identifiera, analysera och hantera de risker
som Banken har i sin verksamhet och att för
dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns kontroll på
plats. Riskerna bevakas och kontroller görs
löpande att limiter inte överskrids. Genomgång av riskpolicys och riskhanteringssystem
sker regelbundet för att kontrollera att dessa
är korrekta och till exempel återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och
tjänster som erbjuds. Genom utbildning och
tydliga processer skapar Banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje
anställd förstår sin roll och sitt ansvar.
Bankens hantering och kontroll av risker är
organiserad med ledning av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning
och kontroll av finansiella företag. Detta sker
på så sätt att riskkontrollen är uppdelad på
följande tre så kallade försvarslinjer.

• Första försvarslinjen omfattar Linjeorganisationen, där bland annat Riskkommittén
är en del
• Andra försvarslinjen utgörs av Regelefterlevnad och oberoende riskkontroll
• Tredje försvarslinjen är Bankens intern
revision
Riskkommittén

Inom Banken finns ett operativt forum, Riskkommittén, för att löpande diskutera och
hantera frågor rörande kapitaltäckning, kapitalallokering och risker. Riskkommittén ingår
i första försvarslinjen och VD är ordförande
i riskkommittén. Riskkommittén samman
träder regelbundet.
Riskkontrollfunktionen

Riskkontrollfunktionen tillhör den andra försvarslinjen och har från affärsverksamheten
en oberoende ställning och ansvarar för att
ge VD och styrelse en allsidig och saklig bild
av företagets risker (kreditrisk, marknadsrisk,
likviditetsrisk, pensionsrisk, kreditspreadrisk
och operativa risker ska ingå i rapporteringen)
samt analyser av utvecklingen av riskerna.
Funktionen ska föreslå policys och riktlinjer
avseende riskhantering och riskkontroll samt
medverka i identifiering av och dokumentering av riskhanteringen i verksamheten.
Funktionen ska vara stödjande och rådgivande till affärsverksamheten och vid implementering av regler rörande riskhantering och
riskkontroll. Riskcontroller deltar som adjungerad ledamot i riskkommittén.

Funktionen för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnad har från
affärsverksamheten en oberoende ställning
och ansvarar för att verksamheten bedrivs
enligt gällande regelverk. Funktionen för
regelefterlevnad ingår i den så kallade andra
försvarslinjen. Funktionens ansvarsområde
omfattar de risker och regler som är direkt
kopplade till den finansiella verksamheten
som Banken bedriver och som fastställs av
lagstiftare och tillsynsmyndighet. Funktionen för regelefterlevnad är direkt underställd
Bankens VD. Såväl funktionen för regelefterlevnad som riskkontrollfunktionen rapporterar till VD och styrelse.
Internrevision

Bankens internrevisionsfunktion är utlagd
genom uppdragsavtal till KPMG. Arbetet
som bedrivs inom ramen för funktionens
arbete är helt separerad från den verksamhet som ska granskas och ansvarig för intern
revisionsfunktionen är direkt underställd
styrelsen. Internrevisionens uppgift är att
granska och utvärdera den interna styrningen och kontrollen i Banken, vilket omfattar
såväl funktioner och avdelningar inom första
och andra försvarslinjen. Internrevision
skall säkerställa att verksamhetens inriktning och omfattning överensstämmer med
styrelsens interna regler och policys samt
att de av verksamheten uppställda målen
uppnås. Funktionen skall också granska och
utvärdera företagets organisation och rutiner
och utifrån sin bedömning av den interna
styrningen och kontrollen påtala brister och

ge förslag till förbättringar. Revisionsarbetet bedrivs med utgångspunkt från risk och
väsentlighet, och sammanfattas i en årlig
revisionsplan för Banken. Revisionsplanen
för Banken beslutas av Bankens styrelse.
Resultatet av internrevisionens arbete
rapporteras löpande och minst årligen ska
internrevision föredra sina iakttagelser inför
Bankens styrelse. Internrevisionen skall som
ett led i det löpande arbetet följa upp att
åtgärder vidtas med anledning av tidigare
rapporter och fattade beslut.
Kreditrisk

Med kreditrisk avses risken att Banken ska
förlora pengar på grund av att kredittagaren
inte klarar att infria sitt åtagande, det vill
säga vilken förlust Banken bedöms göra på
engagemanget. Denna förlust är lika med
skillnaden mellan Bankens exponering och
det belopp Banken kan tillgodoräkna sig i
samband med ett fallissemang.
Styrelsen har det övergripande ansvaret
för Bankens kreditriskexponering. Styrelsen
har i särskild instruktion inom vissa ramar
delegerat ansvaret till kreditorganisationen.
Riskkommittén rapporterar regelbundet,
genom VD och kreditchefen, information om
Bankens kreditriskexponering till styrelsen.
Bankens kreditgivning präglas av högt
uppställda mål avseende etik, god kreditsed, kvalitet och kontroll. En genomgående
princip är att alla manuella kreditbeslut i
Banken normalt fattas av minst två personer.
Samtidigt används en automatiserad kreditprocess där beslut fattas enligt en modell
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som arbetar med kreditscoring och som är
utformad efter produkt och risknivå. Den
avgörande bedömningsgrunden för Bankens
kreditgivning är låntagarnas återbetalningsförmåga. I samband med nybeviljning och
omprövning tar Banken bland annat hänsyn
till den riskklass och riskprognos som kunden har vid prövningstillfället.
Bankens utlåning är i huvudsak riktad mot
privatpersoner och krediterna är spridda på
ett stort antal kunder och därigenom genereras en stor riskspridning.
Målsättningen är att kreditgivningen ska
vara lönsam och baseras på en marknadsmässig syn på Bankens olika kundsegment.
Banken ska ha en väl differentierad kreditportfölj med låg riskprofil. Riskerna i verksamheten ska löpande mätas för att utgöra
underlag för prissättning av olika produkt
erbjudanden.
Utlåning till allmänheten uppgick till
2 193 mkr (1 863 mkr), varav 73,9 (84,6) avser

utlåning hänförlig till likviditetsförvaltningen. Reserverade fordringar hänförliga
till kreditportföljen uppgick till 2,3% (1,5%)
av utlåningen. Kreditförlusterna förväntas
stiga då Bankens utlåning till allmänheten
utan säkerheter i form av blancoutlåning är
under uppbyggnad.
I kreditförluster ingår kostnader för befarade och konstaterade reklamationer och
bedrägerier. Kortbedrägerier på internet och
bedrägerier genom identitetsstölder har
ökat under året.
Banken har inte några tillgångar vars
villkor har omförhandlats och som annars
skulle redovisats som nedskrivna eller
förfallna till betalning.
Bankens kreditriskexponering brutto och
netto samt koncentrationer med avseende
på motparter samt lånefordringar per kategori av låntagare visas i tabeller nedan.

Kreditriskexponering brutto och netto

31 dec 2016

Total kreditriskexponering (före
nedskrivning)

Nedskrivning/
Avsättning

Redovisat
värde

Utlåning utan säkerhet:
Utlåning till kreditinstitut

207 812

Utlåning till allmänheten

2 263 243

-70 179

2 193 064

207 812

Summa utlåning

2 471 055

-70 179

2 400 876

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

1 943 399

1 943 399

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

416 991

416 991

Ej utnyttjad del av beviljade räkningskrediter

3 026 152

3 026 152

Total kreditriskexponering

7 857 597

-70 179

7 787 418

Total kreditriskexponering (före
nedskrivning)

Nedskrivning/
Avsättning

Redovisat
värde

31 dec 2015
Utlåning utan säkerhet:
Utlåning till kreditinstitut

227 451

Utlåning till allmänheten

1 910 102

-46 939

1 832 851

227 451

Summa utlåning

2 137 553

-46 939

2 060 301

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

1 635 607

1 635 607

Aktier och andelar

512 650

512 650

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

525 728

525 728

Ej utnyttjad del av beviljade räkningskrediter

2 901 539

Total kreditriskexponering

7 713 079

Banken har ingen utlåning till allmänheten mot pantsäkerhet.

2 901 539
-46 939

7 635 827
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Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna lånefordringar
Fordringar förfallna sedan 60 dgr eller mindre

2016

2015

26 971

23 266

Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr

1 716

5 476

Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr

5 458

335

Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr

7 973

1 568

42 118

30 646

Summa

Lånefordringar per kategori av låntagare

2016

2015

2 185 677

1 795 284

(86 536)

(81 051)

2 185 677

1 795 284

Lånefordringar, brutto
Hushållssektor
(varav enskilda näringsidkare)
Summa
Varav oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar
- Hushållssektor
Osäkra lånefordringar
Avgår: Nedskrivningar för gruppvis värderade homogena grupper av
lånefordringar

2 094 985

1 743 831

90 692

51 453

-50 179

-26 939

(varav enskilda näringsidkare)

Exponering per bokslutsdagen fördelat på exponeringsklasser

2016

2015

Exponeringar mot stater och centralbanker

418 997

527 493

Institutsexponeringar

223 589

232 624

Företagsexponeringar

245 833

816 398

Hushållsexponeringar

2 072 736

1 721 584

Exponering i form av säkerställda obligationer

1 833 595

1 487 549

Övriga poster
Summa
Genomsnittlig exponering under verksamhetsåret fördelat
på exponeringsklasser
Exponeringar mot stater och centralbanker

2 135 498

1 768 345

(86 536)

(81 051)

34 933

30 431

4 829 684

4 816 079

2016
462 886

2015
400 927

Institutsexponeringar

159 149

966 168

Företagsexponeringar

435 994

408 199

Hushållsexponeringar

1 850 581

1 215 439

Exponering i form av säkerställda obligationer

1 808 511

743 774

Övriga poster
Summa

Lånefordringar, nettoredovisat värde
- Hushållssektor

I enlighet med kraven på offentliggörande av information om kapitaltäckning och risk
hantering, som följer av kapitaltäckningsreglerna, lämnas nedan kompletterande information
om Bankens kreditriskexponeringar med hänsyn tagen till erhållna säkerheter.

Genomsnittlig återstående löptid fördelat på exponeringsklasser
Exponeringar mot stater och centralbanker

37 070

47 370

4 754 190

3 781 876

2016

2015

21 mån

38 mån

Institutsexponeringar

1 mån

1 mån

Företagsexponeringar

42 mån

15 mån

Hushållsexponeringar

32 mån

31 mån

Exponering i form av säkerställda obligationer

11 mån

19 mån

Övriga poster

45 mån

25 mån

Summa

22 mån

24 mån

Bankens exponeringar avser den svenska marknaden.
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Förfallna exponeringar fördelade per kategori av motparter
Hushållssektor
(varav enskilda näringsidkare)
Summa

Nedskrivningar enligt balansräkningen per kategori av motparter

2016

2015

90 692

51 453

(796)

(544)

90 692

51 453

2016

2015

Kreditkvalitet i lånefordringar
Kreditkvalitet

Kreditrisken i kreditstocken följs löpande bland annat genom analys hos kreditupplysningsföretaget UC. Banken jämför sina kunder med ett genomsnitt av kreditaktiva svenskar. Merparten av
Bankens kunder finns i risksegmentet 0,1 %. En jämförelse med kreditsvensken visar att Bankens
kunder har en genomgående lägre risk. Andelen sämre betalande kunder i lågrisksegmentet är få.
Dock kan Banken i och med nya kunder som tecknar blancolån få en ökad riskexponering.

20 000

20 000

50 179

26 939

(varav enskilda näringsidkare)

Nedskrivningsbelopp enligt resultaträkningen som
belastat perioden per kategori av motparter
Företagssektor (instituts- och företagsexponeringar)
Hushållssektor
(varav enskilda näringsidkare)
Summa

(440)

(285)

70 179

46 939

2016

2015

–

-20 000

-55 862

-32 842

(-490)

(-347)

-55 862

-52 842

Bankens exponeringar avser den svenska marknaden. Uppgifter om nedskrivningar finns i
Not 2 (o) Finansiella instrument och i not 14.

70,0%
FÖRDELNING AV STOCKEN

Företagssektor (instituts- och företagsexponeringar)
Hushållssektor
Summa

Kreditsvensken
• MedMedMera
•

80,0%

Offentlig sektor

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
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0,2-0,9%
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5,0-9,9%

10,0%-

UC RISKPROGNOS

Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid
förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.
Hantering av Bankens likviditetsrisk är centraliserad. Ansvaret för Bankens likviditets
hanteringen ligger hos Bankens treasuryavdelning, vars chef rapporterar till Bankens CFO.
Banken ska använda sig av ett antal lämpligt utformade likviditetsriskmått som speglar
olika former av likviditetsrisk, inklusive den strukturella likviditetsrisken. Bland sådana mått
finns de mått som ska rapporteras till Finansinspektionen. Chefen för treasuryavdelningen
ansvarar för att Banken regelbundet mäter sina likviditetsrisker. Likviditetsrapporteringen
ska innehålla en lämpligt utformad stresstest. Resultat av mätningarna ska delges styrelsen
åtminstone kvartalsvis, eller oftare vid behov. Styrelserapporteringen ska göras av treasury
avdelningen och granskas av oberoende riskkontroll.
Bankens mål för likviditetsriskhanteringen är att identifiera, mäta och övervaka likviditets
riskerna i verksamheten. Bankens likviditetsstrategi syftar till att alltid ha en stabil balansräkning, en lämpligt utformad likviditetsreserv och att alltid ha tillgång till finansiering om en
situation med ojämna eller oväntade likviditetsutflöden skulle inträffa. Banken ska efter
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sträva att tillgångarna och skulderna är
sammansatta på ett sådant sätt att Banken
inte utsätts för onödig likviditetsrisk. Det
innebär att en betydande del av placeringstillgångarna ska vara likvida. Det innebär
också att Bankens finansiering i normala fall
huvudsakligen skall bestå av hushållsinlåning, som normalt har en tendens till att vara
mindre rörligt än annan finansiering.
Löptiderna på tillgångar och skulder ska
följas regelbundet för att säkerställa att likviditet alltid kan anskaffas utan extra kostnader för att klara utbetalningar på rätt tid.
Banken ska ha en från likviditetsförvaltningen och annan verksamhet avskild reserv av
högkvalitativa tillgångar som kan användas
för att säkra Bankens kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång
till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Tillgångarna i likviditetsreserven får inte vara
ianspråktagna som säkerheter eller på annat
sätt vara otillgängliga för att snabbt skapa
likvida medel. Likviditetsreserven ska hållas
i SEK. Likviditetsreserven får bara placeras i
värdepapper emitterade av svenska staten,
svenska kommuner och säkerställda obliga
tioner emitterade av svenska bostadsinstitut.
Inlåningsmedel i svensk bank som är tillgängliga påföljande dag kan också medräknas
i likviditetsreserven.
Banken är, utöver eget kapital, enbart finan
sierad med inlåning från allmänheten (hushållsinlåning). I tillägg till detta har Banken
en kreditfacilitet med KF ekonomisk förening
som kan utnyttjas vid behov. Per 31 december
uppgick Bankens kreditfacilitet till 1,5 miljarder (1,5). Utlåningsvolymen uppgick per 31
dec till 60% (50%) av inlåningsvolymen.

Avtalsenliga odiskonterade kassaflöden

31 dec 2016

31 dec 2016

31 dec 2015

Värdepapper emmiterade eller garanterade av stater, centralbanker
eller multilaterala utvecklingsbanker

262 758

271 264

Säkerställda obligationer emmiterade av bostadsinstitut

339 456

336 339

Summa likviditetsreserv

602 214

607 603

Det kortfristiga måttet ”Liquidity Coverage
Ratio” (LCR), syftar till att säkerställa att en
bank håller en tillräcklig mängd icke ianspråktagna likvida tillgångar, som vid behov
kan omvandlas till likvida medel täckande 30
dagars prognostiserat likviditetsbehov under
stressade förhållanden. Bankens likviditetstäckningsgrad, enligt Europeiska bankmyndighetens delegerade akt, uppgick per
2016-12-31 till 415% (119%). Under 2016
har Banken gjort en översyn av rapporteringen och ytterligare Inflöden och Utflöden har
lagts till i rapporteringen, vilket inneburit en

avsevärd förbättring av Bankens likviditetstäckningsgrad. Sedan måttet infördes har
likviditetsgraden aldrig understigit 100%.
Stresstester utförs årligen i form av dels
känslighetsanalys av resultat och balansräkning dels scenarioanalys med avseende på
hypotetiska händelseförlopp. Banken har
även antagit en beredskapsplan där Banken
utifrån en risk- och sårbarhetsanalys bedömt några händelser som möjliga men ej
osannolika och som skulle kunna utlösa en
likviditetskris i Banken.

Under 3
månader

Mellan 3
månader
Mellan 1
och 1 år år och 5 år Över 5 år

Totalt

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskulds
förbindelser m.m.

–

11 050

119 313

282 100

–

412 463

Utlåning till kreditinstitut

207 812

–

–

–

–

207 812

Utlåning till allmänheten

–

181 799

359 814

1 236 580

782 565

2 560 758

Obligationer och andra ränte
bärande värdepapper

–

115 803

1 272 976

537 899

10 100

1 936 778

Aktier och andelar

–

–

–

–

–

–

Övriga tillgångar

–

40 706

–

–

–

40 706

207 812

349 358

1 752 102

2 056 580

3 314 110

117 614

76 210

56 094

–

3 564 029

–

550 390

–

–

–

550 390

3 314 110

668 004

76 210

56 094

Totalt

792 665 5 158 517

Finansiella skulder
Inlåning från allmänheten
Övriga skulder

Likviditetsreserv

Betalbara
på
anfordran

Totalt

– 4 114 419

Derivatinstrument
Kassainflöde

–

1 253 613

108 949

22 933

–

1 385 495

Kassautflöde

–

1 253 117

108 930

22 906

–

1 384 953

Netto

–

495

19

27

–

542

-3 106 298

-319 141

1 675 873

2 000 458

Nettoexponering

792 665 1 043 557
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Avtalsenliga odiskonterade kassaflöden

31 dec 2015

Betalbara
på
anfordran

Under 3
månader

Mellan 3
månader
Mellan 1
och 1 år år och 5 år Över 5 år

Totalt

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskulds
förbindelser m.m.

–

–

19 253

497 150

–

516 403

Utlåning till kreditinstitut

227 451

–

–

–

–

227 451

Utlåning till allmänheten

–

161 513

307 763

1 086 840

652 310

2 208 426

Obligationer och andra ränte
bärande värdepapper

–

155 184

249 675

1 147 600

10 200

1 562 659

Aktier och andelar

–

512 650

–

–

–

512 650

Övriga tillgångar

–

35 148

–

–

–

35 148

227 451

864 495

576 690

2 731 591

3 272 451

94 881

132 430

60 508

–

3 560 270

–

579 864

–

–

–

579 864

3 272 451

674 745

132 430

60 508

Totalt

662 510 5 062 737

Finansiella skulder
Inlåning från allmänheten
Övriga skulder
Totalt

– 4 140 133

Derivatinstrument
Kassainflöde

–

799 212

350 002

–

–

1 149 214

Kassautflöde

–

797 969

350 038

–

–

1 148 007

Netto

–

1 243

-36

–

–

1 207

-3 045 000

188 507

444 297

2 671 082

662 510

921 396

Nettoexponering

Utlåning till allmänheten består av blanco
lån med fast förfallotid (annuitetslån) och
kreditprodukter med delvis revolverande
kredit. Kunderna kan välja att betala hela
eller del av skulden eller dela upp betalningen enligt en plan med ett lägsta belopp
att betala varje månad. Det lägsta beloppet
bestäms utifrån respektive produkts villkor.
Återbetalningsperiodens längd varierar inom
respektive produkt från en månad till flera år.

Eftersom de belopp som anges i tabellen är
avtalade odiskonterade kassaflöden, kommer dessa belopp inte att stämma överens
med de belopp som anges i balansräkningen
för upplåning, derivatinstrument och leverantörsskulder och andra skulder.
Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken för att verkligt värde
eller framtida kassaflöden på ett finansiellt

instrument varierar på grund av förändringar
i marknadspriser. MedMera Bank exponeras
för marknadsrisker primärt i form av ränterisker, valutarisker och kursrisker.
Hantering av Bankens marknadsrisk är
centraliserad. Ansvaret för Bankens marknadsriskhantering ligger hos Bankens
treasuryavdelning, vars chef rapporterar till
Bankens CFO. Banken ska använda sig av ett
antal lämpligt utformade marknadsriskmått.
Chefen för Treasury ansvarar för att Banken
regelbundet mäter sina marknadsrisker
utifrån de ramar som anges i policy.
Marknadsrisken på aggregerad nivå i
förvaltningen av Bankens överskottslikviditet
(likviditetsförvaltningen) följs upp på två olika
sätt:
1. Total marknadsrisken i form av Value-atRisk (VaR). Det beräknas utifrån en ettårig
marknadshistorik, en innehavsperiod på tio
affärsdagar och ett konfidensintervall på
99%. VaR-måttet ska rapporteras månadsvis till VD, och till styrelsen i samband med
varje styrelsemöte.
2. Som komplement till VaR-beräkningen
skall Banken minst årligen, eller oftare vid
behov, göra scenarioanalyser, där Bankens
marknadsrisk kvantifieras utifrån ett pessimistiskt worst case-scenario, snarare än
utifrån historiska volatiliteter och korrelationer.
Per den 31 december 2016 var exponeringen
för hela Bankens exponering för de marknadsrisker som Treasury hanterar i likviditetsförvaltningen 3,9 mkr (VaR) (33,6 mkr)
jämfört med limiten som är det lägsta av 10%
av kapitalbasen eller 60 mkr.
Utöver ovanstående aggregerade mätning
av marknadsrisk, följs även ränterisk och
valutarisk upp separat.

(a) Ränterisk

Ränterisk uppkommer då räntebindningstider
för tillgångar, skulder och derivatinstrument
inte sammanfaller och det verkliga värdet
eller framtida kassaflöden påverkas av förändringar i marknadsräntor.
Bankens in- och utlåning löper till rörlig
ränta, förutom en mindre del av inlåningsstocken som löper till fast ränta. Bankens
finansiella tillgångar är uteslutande placerade i räntebärande värdepapper med en
genomsnittlig målduration på ett år (1). Totalt
sett är durationen på tillgångssidan högre
än på skuldsidan, vilket får till följd att en
höjning av marknadsräntan med 1%-enhet
får en negativ påverkan på räntenettot och
nettoresultatet av finansiella transaktioner.
Relaterat till Bankens kapitalbas kan detta
illustreras enligt följande:
Absolut
risk

Risk % av
kapitalbas

100 räntepunkter upp

-27 746

-4,3%

100 räntepunkter ned

-6 864

-1,1%

31 dec 2016

Det finns även en räntenettorisk med avseende på det inlåningsöverskott (inlåning minus
utlåning) Banken har till rörlig ränta. Räntenettorisken definieras som den negativa
påverkan på Bankens räntenetto och netto
resultat av finansiella transaktioner som
uppstår till följd av en ökning av den korta
marknadsräntan.
Förlusten vid en 2% ränteuppgång i Banken
(exklusive påverkan på handelslagret) uppgick vid årsskiftet till 19 507 eller 3,0% av
kapitalbasen.
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Räntebindningstider för finansiella tillgångar och skulder, bokförda värden
31 dec 2016

Utan räntebindningstid

0-3 mån

3-6 mån

6-12 mån

1-5 år

över 5 år

Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

–

–

–

119 949

297 042

–

416 991

207 812

–

–

–

–

–

207 812

Utlåning till allmänheten

–

2 139 151

–

4 000

4 000

45 913

2 193 064

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

–

–

759 915

510 659

662 637

10 187

1 943 399

Utlåning till kreditinstitut

–

–

–

–

–

–

–

Immateriella anläggningtillgångar

Aktier och andelar

50 573

–

–

–

–

–

50 573

Övriga tillgångar

40 949

15 297

7 805

228

225

–

64 504

3 915

–

–

–

–

–

3 915

303 249

2 154 448

767 720

634 836

963 905

56 100

4 880 257

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
Skulder
In- och upplåning från allmänheten

2 733

3 431 724

43 030

33 180

56 094

–

3 566 762

550 390

15 925

6 330

209

162

–

573 015

46 845

–

–

–

–

–

46 845

693 634

–

–

–

–

–

693 634

Summa Skulder och Eget kapital

1 293 603

3 447 649

49 361

33 389

56 256

_

4 880 257

Differens tillgångar och skulder

-990 354

-1 293 201

718 359

601 448

907 649

56 100

_

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Eget kapital

Finansiella rapporter
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Räntebindningstider för finansiella tillgångar och skulder, bokförda värden
31 dec 2015

Utan räntebindningstid

0-3 mån

3-6 mån

6-12 mån

1-5 år

över 5 år

Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.

–

–

–

–

525 728

–

525 728

227 451

–

–

–

–

–

227 451

Utlåning till allmänheten

–

1 778 530

–

–

–

84 634

1 863 164

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

–

–

156 683

52 093

1 417 180

9 651

1 635 607
512 650

Utlåning till kreditinstitut

512 650

–

–

–

–

–

Immateriella anläggningtillgångar

Aktier och andelar

69 953

–

–

–

–

–

69 953

Övriga tillgångar

34 672

9 036

599

228

104

–

44 640

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

6 839

–

–

–

–

–

6 839

851 565

1 787 566

157 283

52 321

1 943 013

94 285

4 886 032

Skulder
In- och upplåning från allmänheten

3 367 332

62 060

70 370

60 508

–

3 560 270

580 330

7 208

433

228

–

–

588 199

27 673

–

–

–

–

–

27 673

709 890

–

–

–

–

–

709 890

Summa Skulder och Eget kapital

1 317 893

3 374 540

62 493

70 598

60 508

_

4 886 032

Differens tillgångar och skulder

-466 328

-1 586 974

94 790

-18 277

1 882 504

94 285

_

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Eget kapital

Finansiella rapporter
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(b) Valutarisk

Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett finansiellt
instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser.
MedMera Bank är exponerad mot valutarisk främst genom utlåning till PrimInova Gmbh
(Utlåning till allmänheten). Banken är också exponerad mot valutarisk då Banken har i
uppdrag att agera som internbank åt KF-koncernen. Exponeringar som uppstår till följd av
uppdraget som internbank och utlåning till PrimInova Gmbh säkras med valutaswappar och
valutaterminer för att reducera valutarisken.
Tillgångar och skulder fördelat på väsentliga valutor
31 dec 2016

SEK

Tillgångar och skulder fördelat på väsentliga valutor
EUR

USD

Övr

Totalt

Tillgångar

31 dec 2015

SEK

EUR

USD

Övr

Totalt

Tillgångar

Belåningsbara statsskulds
förbindelser m.m.

416 991

–

–

–

416 991

Belåningsbara statsskulds
förbindelser m.m.

525 728

–

–

–

525 728

Utlåning till kreditinstitut

207 812

–

–

–

207 812

Utlåning till kreditinstitut

227 451

–

–

–

227 451

Utlåning till allmänheten

2 115 498

2 840

50 413

24 313

2 193 064

Utlåning till allmänheten

1 778 658

2 733

46 632

35 140

1 863 164

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

1 597 409

38 198

–

–

1 635 607

357 203

89 142

66 306

–

512 650

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

1 943 399

–

–

–

1 943 399

Immateriella anläggningtillgångar

50 573

–

–

–

50 573

Aktier och andelar

Övriga tillgångar

64 504

–

–

–

64 504

Immateriella anläggningtillgångar

69 953

–

–

–

69 953

Övriga tillgångar

44 640

–

–

–

44 640

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa tillgångar

3 915

–

–

–

3 915

4 802 691

2 840

50 413

24 313

4 880 257

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa tillgångar

6 839

–

–

–

6 839

4 607 880

130 073

112 938

35 140

4 886 032

Skulder
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Eget kapital
Summa Skulder och Eget kapital

3 566 762

–

–

–

3 566 762

495 182

2 865

50 517

24 451

573 015

46 845

–

–

–

46 845

693 634

–

–

–

693 634

4 802 424

2 865

50 517

24 451

4 880 257

Skulder
In- och upplåning från allmänheten
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Eget kapital
Summa Skulder och Eget kapital

3 560 270

–

–

–

3 560 270

387 837

124 420

47 894

28 048

588 199

27 673

–

–

–

27 673

709 890

–

–

–

709 890

4 685 670

124 420

47 894

28 048

4 886 032
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Operativa risker

Med operativ risk avses risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller
otillräckliga interna processer eller rutiner,
mänskliga fel, felaktiga system, informationssäkerhetsrelaterade risker (brister i
tillgänglighet, integritet, spårbarhet och
konfidentialitet), legala risker eller externa
händelser). Operativa risker kan uppstå inom
alla olika delar av Bankens verksamhet.
Det yttersta ansvaret för MedMera
Banks operativa risker åligger styrelsen.
Varje verksamhets/enhetschef ansvarar för
hanteringen av operativ risk inom den egna
verksamheten/enheten. Varje medarbetare
(inklusive inhyrd personal, konsulter mm)
har skyldighet att rapportera identifierade
operativa risker till berörd enhetschef och
att rapportera incidenter enligt vid var tid
gällande rutiner. Varje verksamhets/ enhetschef ansvarar även för att rapportering
av incidenter sker enligt Bankens vid var tid
gällande regler för incidentrapportering.
Operativa risker är av den arten att de i
regel är förknippade med förluster utan att,
på samma sätt som exempelvis kredit- och
marknadsrisker, ge möjlighet till intäkter.
Det uppstår som en naturlig del i den dagliga
verksamheten och Banken ska ha god kontroll och hantering av de operativa riskerna.
Alla operativa risker kan inte undvikas,
elimineras eller transfereras till annan part.
Banken kan däremot genom identifiering av
risker, ändamålsenlig uppföljning och rapportering reducera effekterna av förutsedda
och ej förutsedda förluster som kan uppstå
till följd av operativa risker. De operativa
riskerna i Banken ska begränsas till vad som
är ekonomiskt försvarbart. Operativa risker

som kan skada Bankens anseende och varumärke ska särskilt beaktas och begränsas.
Styrelsen har fastställt en policy för hantering av de operativa riskerna. Detta styrande
dokument beskriver Bankens riskaptit avseende operativ risk, principer för hantering av
operativ risk, samt en övergripande beskrivning av metoder och tillvägagångssätt som
ska användas vid utvärdering av operativ risk.
Banken har valt att kategorisera de operativa
riskerna enligt följande:
1. Personalrisk. Risker som uppstår till följd
av till exempel bristande kompetens,
bristande resurser i Bankens organisation,
nyckelpersonberoende, manuella handhavandefel och intern brottslighet.
2. Extern risk. Risker som uppstår i bolagets
relation med omvärlden, ex extern brottslighet, störningar i samhällets infrastruktur (el, tele, vatten etcetera) och andra
samhällsnödvändiga funktioner med
katastrofer. Hit hör även risker i samband
med in- och outsourcing av verksamheter.
3. Processrisker. Risker som uppstår till följd
av ex att Bankens organisatoriska processer är bristfälligt utformade, otydligt
ansvar, hanteringen och tillämpningen i
processerna är felaktig, avsaknad av dokumentation.
4. IT- och informationssäkerhetsrisker. Risker
som uppstår till följd av ex brister i Bankens IT-system (kan avse såväl hårdvara
som mjukvara) , brister i tillgänglighet,
integritet, spårbarhet eller konfidentialitet
i Bankens system.
5. Legala risker är risker för förluster till följd
av ex att avtal eller annan juridisk reglering
inte följs , är ogiltiga, klandervärda, in-

gångna med fel motpart, att tillämpningen
sker på ett felaktigt sätt, att otillräcklig
kunskap föreligger beträffande juridiska
sak- eller processfrågor eller på avsaknad
av dokumentation avseende avtal.
Banken använder följande metoder för att
identifiera, bedöma och/eller hantera operativ risk;
• Personalrelaterade risker identifieras och
hanteras dels genom en adekvat rekryteringsprocess, dokumenterade befattningsbeskrivningar och genom årliga utvecklingssamtal som följs upp under året, dels genom
tydliga ansvarsområden och rapporteringsvägar inom Banken, och att varje medarbetare är informerad om och förstår sitt
ansvar och uppgifter. Bankens medarbetare
utbildas kontinuerligt, i den omfattning som
krävs för att utföra sina arbetsuppgifter.
Banken har även upprättat en successionsplan som kontinuerligt ses över.
• Processrisker hanteras genom kartläggning av väsentliga processer och kontroller
i processerna, samt utsedda processägare
i verksamheten. Kontrollerna i respektive
process testas minst årligen av riskkontrollfunktionen. En kontinuerlig översyn
sker av Bankens väsentliga processer som
uppdateras vid behov. Bankens väsentliga
processer fastställs av VD. I VDs instruktion för hantering av risker i väsentliga
processer ges instruktioner om bland
annat metod vid bedömning och värdering
av risker.
• Operativa risker identifieras, bedöms och
värderas genom självutvärderingar och riskanalyser av risker i Bankens verksamhet,
processer, IT-system och informations-

•

•

•

•

säkerhet. Kontroller och riskreducerande
åtgärder initieras för de risker som inte
bedöms som acceptabla.
Legala risker identifieras och följs upp
enligt Bankens riktlinjer för regelefterlevnad. Bankens avtal granskas av jurist och
av compliancefunktionen innan de ingås.
Compliance funktionen har till uppgift att
identifiera och bedöma Bankens regelefterlevnad samt biträda vid utformningen
av interna regler så att dessa överensstämmer med gällande lagar, föreskrifter
och andra regler som gäller för Bankens
verksamhet.
Genom Bankens incidenthanteringsprocess, där inträffade incidenter registreras i
dels ärendehanteringssystemet och dels i
en incidentlogg. Syftet med incidentloggen
är att öka kunskapen om operativa risker
och förluster samt att minska sannolikheten för att samma typ av förluster återkommer. Regler för incidentrapportering
återfinns i Policy för incidenthantering och
rapportering av händelser av väsentlig
betydelse.
Genom process för godkännande av nya
produkter, i kommittén för godkännande
av nya produkter (New Product Approval
Committé) där olika delar av verksamheten
deltar. Arbetet i kommittén utgår från de
riktlinjer som finns i NPAP policyn.
Genom att ha upprättade beredskapsoch kontinuitetsplaner för alla kritiska
verksamhetsområden, inklusive verksamhet som lagts ut genom uppdragsavtal.
Planerna ska testas kontinuerligt. Arbetet
med beredskaps- och kontinuitetsplaner
utgår från Bankens riktlinje för säkerhet.
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Styrelsens undertecknande.
Ort och datum samt underskrift av styrelsen och VD

Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med
god redovisningssed. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av
företaget som skapats av årsredovisningen.
Årsredovisningen har, som framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 9 mars 2017.
Företagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 9 juni 2017.

Stockholm 2017-03-30

Lars Ericsson
Styrelsens ordförande

Manfred Krieger
Verkställande direktör

Mats Lagerqvist
Styrelseledamot

Pia Carlsson Thörnkvist
Styrelseledamot

Anders Stake
Styrelseledamot

Torbjörn Eriksson
SACO arbetstagarrepresentant

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-30
PriceWaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse.
Till bolagsstämman i MedMera Bank AB, org.nr 556091-5018

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen
för MedMera Bank AB för år 2016 med
undantag för bolagsstyrningsrapporten på
sidorna 22-23. Bolagets årsredovisning ingår
på sidorna 20-62 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av MedMera
Bank ABs finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt lagen
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Våra uttalanden omfattar inte
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 22-23.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till MedMera Bank AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på
sidorna 1-19. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt lagen om årsredovisning i kredit
institut och värdepappersbolag. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även
för den interna kontroll som de bedömer är

nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när
så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar

för revisionen av årsredovisningen finns
på Revisorsnämndens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/
documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning
för MedMera Bank AB för år 2016 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till MedMera
Bank AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
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• på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, lagen om bank- och
finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar
för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Revisorns granskning av bolagsstyrnings
rapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 22–23 och för
att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av
bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att
vår granskning av bolagsstyrningsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för våra
uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats.
Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra
stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen
är förenliga med årsredovisningens övriga
delar samt är i överensstämmelse med lagen
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Stockholm den 30 mars 2017

PricewaterhouseCoopers AB
Peter Nilsson
Auktoriserad revisor
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