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Till våra aktieägare 
 
 
Bästa aktieägare,  
  
Vi är övertygade om att betalningar på nätet fortfarande inte fungerar optimalt. Det är i många fall alldeles för komplicerat och osäkert att 
handla, vilket leder till att de allra flesta användare avbryter sitt köp och att butikerna därmed tappar försäljning.  
 
Som ni känner till jobbar vi hårt för att lösa detta. När det är enkelt och säkert att handla på nätet förbättras användarupplevelsen och 
kundlojaliteten ökar. Det leder i förlängningen till ökad försäljning för butikerna. Vi ser samma resultat över hela världen. Butiker som 
använder Klarnas kassalösning ökar sin konvertering (inte minst på mobiler), antalet användare och användarnas lojalitet.  
 
När vi grundade Klarna för tio år sedan pratade vi om att en dag kunna hjälpa människor att handla från en butik på andra sidan jordklotet 
med samma trygghet som när de handlar i den lokala butiken runt hörnet. När vi under förra året lanserade vår verksamhet i USA tog vi 
ett viktigt steg mot att nå den målsättningen. Vi lanserade våra tjänster i USA med Overstock.com som en av våra första 
samarbetspartners och nådde en beräknad årlig bruttohandelsvolym på cirka en miljard dollar bara några månader efter lanseringen. 
 
Vi har under året investerat mer i vår tillväxt än någonsin tidigare. Trots detta ökade Klarnas vinst i både relativa och absoluta termer för 
tredje året i rad. Mot årets slut började de nyligen genomförda lanseringarna i Storbritannien och USA att generera avkastning genom 
snabbare intäktsökning i både absoluta och relativa termer. Samtidigt fortsatte de mer mogna marknaderna i Norden och Tyskland att 
växa stadigt med avsevärt ökad vinst. 
  
Här följer några av mina personliga höjdpunkter under året:  

 Rekordet vad gäller omsättning och rörelseresultat, trots stora investeringar i tillväxt på alla våra marknader.  

 Lanseringen av verksamheten i USA strax före Black Friday då vi hanterade mer än fördubblad trafik jämfört med föregående 
år, utan problem. Sett över hela året var vår systemtillgänglighet 99,97 procent. 

 Framgången med den svenska lanseringen av Betala med ett klick, en tjänst som gör att användarna kan genomföra betalningar 
omedelbart genom ett klick i kundportalen Mitt Klarna. Fler än en halv miljon personer har redan registrerat sig för att kunna 
använda dessa tjänster. 
 

Vi är ett betalningsföretag och användarna är därför grunden till allt vi gör. Med tanke på det är vi också mycket stolta över att nöjdheten 
med vår kundservice under det senaste året ökade till rekordhöga 89 procent. Allt över 85 procent anses vara kundservice i världsklass. 
  
Jag vill tacka våra aktieägare, användare, butiker och alla mina medarbetare för ett fantastiskt 2015. Jag har tur som får arbeta 
tillsammans med er. 
  
Tack! 
  
Sebastian Siemiatkowski, verkställande direktör och medgrundare 

 
 
 

http://overstock.com/
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Klarna AB avger härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 
2015. Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor om inget annat anges. 
 

Information om verksamheten 
Klarna AB är ett registrerat kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagets personuppgiftsombud garanterar att 
personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 
 
Vårt syfte på Klarna är att erbjuda ett enklare sätt att handla. Vi försöker göra det enklare och säkrare för konsumenterna att köpa, och 
enklare och säkrare för butikerna att sälja. Vår verksamhet består framför allt av betalningslösningar och konsumentlåneprodukter som är 
särskilt avsedda för e-handel. Klarna erhåller intäkter från både de butiker och konsumenter som använder Klarnas betalningslösningar. 
 
Klarnas erbjudande till konsumenterna är att de säkert och enkelt ska kunna göra köp på nätet och betala när och hur de vill. Klarna 
erbjuder konsumenterna en rad direkt- och kreditbetalningsalternativ inklusive kortbetalningar, direktbetalning via bank samt Klarnas 
egna betalningsalternativ, som i Sverige inkluderar faktura, månadsfaktura och direktbetalning.  
 
Klarnas erbjudande till butikerna är att öka deras försäljning och minska deras behov av rörelsekapital genom att erbjuda enkla, säkra och 
kostnadseffektiva betalningslösningar och konsumentkreditprodukter för alla e-handelsplattformar såsom stationära och bärbara datorer, 
surfplattor och mobiltelefoner. Klarnas erbjudande till butikerna omfattar teknik, kreditrisk, kundservice och administration.  
 
Flaggskeppsprodukten ”Klarna Checkout” är en konverteringsdrivande kassalösning som är optimerad för datorer och mobiler, där 
butikerna kan erbjuda omtyckta sätt att betala såsom kortbetalning, direktbetalning via bank och Klarnas egna betalningsalternativ i en 
enda lösning. Klarna tar hela transaktionsrisken för såväl konsument som butik.  

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Den 8 maj avgick Nigel Morris från styrelsen på egen begäran.  
 
I juli lanserade bolagets amerikanska dotterbolag officiellt sina betalningstjänster på den amerikanska marknaden.  
 
Den 4 september avgick Niklas Adalberth från sin befattning som vice verkställande direktör, men kvarstår som styrelseledamot.  
 
Den 30 september utsågs Sarah McPhee till ny styrelseledamot. 
 
Den 30 september ansökte bolaget om tillstånd att driva bankrörelse hos Finansinspektionen. 
 

Framtida utveckling 
Framtiden ser fortsatt ljus ut för Klarna. Fokusområden under 2016 kommer att vara ökad tillväxt och optimerade marginaler i 
Storbritannien och USA, operativa effektiviseringar avseende direkta kostnader, ytterligare stärka vår marknadsledande ställning i Norden 
och kontinentaleuropeiska länder genom ökad tillväxt, ökad andel kunder som föredrar vår lösning, ökad kundlojalitet genom bättre 
produkter och konsumentupplysning samt säkerställande av långsiktig skalbarhet och flexibilitet genom fortsatta investeringar i vår 
tekniska plattform. 
 

Risker och riskhantering 
Genom sin affärsverksamhet utsätts Klarna för en rad olika risker, varav de mest betydande är kreditrisk, operativ risk, marknadsrisk 
(ränte- och valutarisk) samt likviditetsrisk. En närmare beskrivning finns i not 3. 
 

Externa föreskrifter ställer krav på att det ska finnas god intern kontroll, identifiering och hantering av risker samt tre interna 
kontrollfunktioner. Styrelsen och ledningen utfärdar regelbundet policyer och instruktioner för styrning och riskhantering, inklusive 
riskaptit och toleransgränser.  
 

Grunden för den interna kontrollen och ramarna för riskhantering är en modell som beskriver rollerna och ansvaret för riskstyrning och 
kontroll med hjälp av tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen består av alla riskhanteringsaktiviteter som utförs av linjechefer och 
personal. Cheferna ansvarar fullständigt för risker och hanteringen av dessa inom sina respektive ansvarsområden. Följaktligen ansvarar 
de för att det finns en lämplig organisation samt lämpliga åtgärder och stödsystem för att säkerställa ett bra system för intern kontroll.  
 

Den andra försvarslinjen består av Klarnas oberoende funktioner för riskkontroll och regelefterlevnad (compliancefunktionen), vilka 
rapporterar direkt till verkställande direktören och styrelsen. Dessa funktioner utformar principerna och ramarna för riskhantering, 
underlättar riskbedömning och utför oberoende uppföljning samt kontrollerar att arbetet utförs i enlighet med externa regler och interna 
principer. De ska även främja en sund riskhanteringskultur och på så vis främja affärsverksamheten genom att stödja och utbilda 
verksamhetens linjechefer och personal.  
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Den tredje försvarslinjen består av internrevisionsfunktionen som utför oberoende periodisk översyn av styrningsstrukturen och det 
interna kontrollsystemet. Styrelsen har utsett Deloitte till intern revisor. 
 

Väsentliga händelser efter utgången av rapporteringsperioden 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter utgången av rapporteringsperioden. 
 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår inför årsstämman att det i Klarna AB:s balansräkning till förfogande stående fria egna 
kapitalet på 2 261 515 948 kronor balanseras i ny räkning. 
 

 

Balanserade vinstmedel  2 214 496 338 kronor  

Årets resultat 47 019 610 kronor  

Summa 2 261 515 948 kronor  
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Femårsöversikt, koncernen     

      

Belopp i tkr 2015 2014 2013 2012 2011 

      

Resultaträkning      

Summa rörelseintäkter 2 776 466 2 192 703 1 571 827 1 170 167 750 278 

Rörelseresultat 170 127 101 441 66 808 31 639 68 433 

Årets resultat 127 411 75 424 54 126 23 973 50 945 

      

Balansräkning      

Utlåning till kreditinstitut 499 754 756 176 612 841 459 765 327 421 

Utlåning till allmänheten 6 037 726 4 446 223 3 500 695 2 860 300 2 124 058 

Övriga tillgångar 2 220 915 1 992 823 510 694 306 587 460 723 

Summa tillgångar 8 758 395 7 195 222 4 624 230 3 626 652 2 912 202 

      

Skulder till kreditinstitut 708 826 386 116 168 220 75 695 30 827 

Inlåning från allmänheten 3 959 427 3 705 020 2 679 992 2 203 075 1 873 013 

Övriga skulder 1 626 780 1 107 479 943 832 569 116 460 798 

Summa eget kapital 2 463 362 1 996 607 832 186 778 766 547 564 

Summa skulder och eget kapital 8 758 395 7 195 222 4 624 230 3 626 652 2 912 202 

      

Nyckeltal      

Avkastning på eget kapital¹ 7,6 % 7,2 % 8,3 % 5,1 % 18,1 % 

Avkastning på totalt kapital² 1,6 % 1,3 % 1,3 % 0,7 % 2,3 % 

Skuldsättningsgrad³ 2,6 3,2 4,0 3,8 4,6 

Soliditet⁴ 28,1 % 27,7 % 18,0 % 19,3 % 18,8 % 

      

Kapitalbas 1 388 231 819 777 736 784 719 545 539 425 

Kapitalkrav 578 504 431 855 331 245 246 518 198 198 

Total kapitalrelation5 19,2 % 15,2 % 17,8 % 23,4 % 21,8 % 

      

Medelantal anställda 1 074 1 017 778 672 429 

      

Fotnoterna 1–5 förklaras på nästa sida.     
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Femårsöversikt, moderbolaget    

      

Belopp i tkr 2015 2014 2013 2012 2011 

      

Resultaträkning      

Summa rörelseintäkter 2 277 555 1 860 988 1 397 333 1 031 000 661 297 

Rörelseresultat 68 871 131 063 64 842 29 440 65 269 

Årets resultat 47 020 75 750 44 258 18 677 39 334 

      

Balansräkning      

Utlåning till kreditinstitut 313 890 674 074 595 154 448 720 317 582 

Utlåning till allmänheten 6 456 845 5 009 148 3 500 695 2 860 300 2 124 058 

Övriga tillgångar 1 826 556 1 370 933 531 949 333 210 473 569 

Summa tillgångar 8 597 291 7 054 155 4 627 798 3 642 230 2 915 209 

      

Skulder till kreditinstitut 708 826 386 116 168 220 75 695 30 827 

Inlåning från allmänheten 3 959 427 3 705 020 2 679 992 2 203 075 1 873 013 

Övriga skulder 1 614 770 1 072 591 984 115 611 584 486 172 

Summa eget kapital 2 314 268 1 890 428 795 471 751 876 525 197 

Summa skulder och eget kapital 8 597 291 7 054 155 4 627 798 3 642 230 2 915 209 

      

Nyckeltal      

Avkastning på eget kapital¹ 2,8 % 7,6 % 7,6 % 4,5 % 18,1 % 

Avkastning på totalt kapital² 0,6 % 1,3 % 1,1 % 0,6 % 1,7 % 

Skuldsättningsgrad³ 2,7 3,3 4,0 3,9 4,6 

Soliditet⁴ 26,9 % 26,8 % 17,9 % 22,0 % 18,7 % 

      

Kapitalbas 2 256 995 1 807 132 716 522 708 883 518 661 

Kapitalkrav 697 175 553 165 332 477 242 230 192 409 

Total kapitalrelation⁵ 25,9 % 26,1 % 17,2 % 23,4 % 21,6 % 

      

Medelantal anställda 727 700 636 548 360 

      

      
1 Avkastning på eget kapital utgörs av årets rörelseresultat som procentandel av justerat genomsnittligt eget kapital.  

2 Avkastning på totalt kapital utgörs av årets resultat som procentandel av de genomsnittliga totala tillgångarna. 

3 Skuldsättningsgraden utgörs av genomsnittliga skulder i förhållande till justerat genomsnittligt eget kapital.  

4 Soliditeten utgörs av justerat eget kapital som procentandel av de totala tillgångarna vid utgången av rapportperioden. 

5 Den totala kapitalrelationen utgörs av kapitalbasen i förhållande till det totala riskexponeringsbeloppet. 
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Resultaträkning, koncernen   

    

Belopp i tkr Not 2015 2014 

    

Ränteintäkter 5 1 053 072 922 554 

Provisionsintäkter 6 1 715 817 1 263 504 

Övriga rörelseintäkter  7 577 6 645 

Summa rörelseintäkter  2 776 466 2 192 703 
    

Räntekostnader 7 −84 656 −94 267 

Provisionskostnader 8 −98 156 −107 259 

Nettoresultat av finansiella transaktioner 9 −11 886 −10 955 

Allmänna administrationskostnader 10,11,12 −1 972 789 −1 552 746 

Av- och nedskrivningar av immateriella     

och materiella anläggningstillgångar 13 −103 601 −98 026 

Kreditförluster, netto 14 −335 251 −228 009 

Summa rörelsekostnader  −2 606 339 −2 091 262 

    

Rörelseresultat  170 127 101 441 

    

Skatt  15 −42 716 −26 017 

Årets resultat  127 411 75 424 

    

    

    

Rapport över totalresultat, koncernen  
    

Årets resultat  127 411 75 424 
    

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen:   

Omräkningsdifferenser från verksamhet i utlandet  −37 481 69 373 

Övrigt totalresultat under året, netto efter skatt  −37 481 69 373 

Årets totalresultat  89 930 144 797 

    

Årets resultat och totalresultat kan båda i sin helhet hänföras till aktieägarna i Klarna AB. 
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Balansräkning, koncernen     

    

Belopp i tkr Not 2015 2014 

    

Tillgångar    

Kassa  55 15 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 17 790 348 499 842 

Utlåning till kreditinstitut 18 499 754 756 176 

Utlåning till allmänheten 19 6 037 726 4 446 223 

Aktier och andelar i onoterade bolag 1 12 315 – 

Immateriella anläggningstillgångar 21 1 191 710 1 283 303 

Materiella anläggningstillgångar 22 53 520 46 239 

Övriga tillgångar 23 134 930 128 711 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 38 037 34 713 

Summa tillgångar  8 758 395 7 195 222 

    

Skulder    

Skulder till kreditinstitut 25 708 826 386 116 

Inlåning från allmänheten 26 3 959 427 3 705 020 

Uppskjutna skatteskulder 15 80 073 89 210 

Övriga skulder 27 1 314 063 830 525 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 230 639 185 947 

Avsättningar 29 2 005 1 797 

Summa skulder  6 295 033 5 198 615 

    

Eget kapital    

Aktiekapital   52 752 52 752 

Reserver  31 954 69 435 

Balanserade vinstmedel  2 251 245 1 798 996 

Årets resultat  127 411 75 424 

Summa eget kapital  2 463 362 1 996 607 

    

Summa skulder och eget kapital  8 758 395 7 195 222 
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Förändringar i eget kapital, koncernen   

      

Belopp i tkr Aktiekapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 
Årets netto-

resultat 
Summa eget 

kapital 

      

Ingående eget kapital 2014-01-01 52 752 62 725 246 54 126 832 186 

Överföring av föregående års resultat – – 54 126 −54 126 – 

Årets resultat – – – 75 424 75 424 

Omräkningsdifferenser från verksamhet i utlandet – 69 373 – – 69 373 

Årets totalresultat – 69 373 – 75 424 144 797 

Erhållet aktieägartillskott – – 1 019 207 – 1 019 207 

Övrigt – – 417 – 417 

Utgående eget kapital 2014-12-31 52 752 69 435 1 798 996 75 424 1 996 607 

      

      

Ingående eget kapital 2015-01-01 52 752 69 435 1 798 996 75 424 1 996 607 

Överföring av föregående års resultat – – 75 424 −75 424 – 

Årets resultat – – – 127 411 127 411 

Omräkningsdifferenser från verksamhet i utlandet – −37 481 –  −37 481 

Årets totalresultat – −37 481 – 127 411 89 930 

Lämnat koncernbidrag – – −179 – −179 

Erhållet aktieägartillskott – – 377 000 – 377 000 

Aktierelaterade ersättningar – – 4 – 4 

Utgående eget kapital 2015-12-31 52 752 31 954 2 251 245 127 411 2 463 362 
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Resultaträkning, moderbolaget  

    

Belopp i tkr Not 2015 2014 

    

Ränteintäkter 5 1 081 362 945 055 

Räntekostnader 7 −84 615 −94 240 

Ränteintäkter, netto  996 747 850 815 

    

Koncernbidrag  900 1 000 

Provisionsintäkter 6 1 389 672 1 072 300 

Provisionskostnader 8 −89 852 −101 925 

Nettoresultat av finansiella transaktioner 9 −30 937 27 398 

Övriga rörelseintäkter 5 11 025 11 400 

    

Summa rörelseintäkter  2 277 555 1 860 988 

    

Allmänna administrationskostnader 10,11,12 −1 821 079 −1 435 302 

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 13 −63 985 −67 058 

Summa kostnader före kreditförluster  −1 885 064 −1 502 360 
    

Rörelseresultat före kreditförluster, netto  392 491 358 628 
    

Kreditförluster, netto 14 −323 620 −227 565 

Rörelseresultat  68 871 131 063 

    

Bokslutsdispositioner 16 −10 992 −28 406 

Skatt 15 −10 859 −26 907 

Årets resultat  47 020 75 750 

    

    

Rapport över totalresultat, moderbolaget 
    

Årets resultat  47 020 75 750 
    

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen:    

Övrigt totalresultat under året, netto efter skatt 1 – – 

Årets totalresultat  47 020 75 750 
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Balansräkning, moderbolaget  

    

Belopp i tkr Not 2015 2014 

    

Tillgångar    

Kassa  4 2 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 17 790 348 499 842 

Utlåning till kreditinstitut 18 313 890 674 074 

Utlåning till allmänheten 19 6 456 845 5 009 148 

Aktier och andelar i koncernföretag 20 543 999 539 736 

Aktier och andelar i onoterade bolag  12 315 0 

Immateriella anläggningstillgångar 21 121 125 138 573 

Materiella anläggningstillgångar 22 29 277 37 129 

Övriga tillgångar 23 273 455 101 073 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 56 033 54 578 

Summa tillgångar  8 597 291 7 054 155 

    

Skulder och eget kapital    

Skulder till kreditinstitut 25 708 826 386 116 

Inlåning från allmänheten 26 3 959 427 3 705 020 

Övriga skulder 27 1 337 186 834 229 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 195 724 167 494 

Summa skulder  6 201 163 5 092 859 

    

Obeskattade reserver 30 81 860 70 868 

    

Eget kapital    

Aktiekapital   52 752 52 752 

Balanserade vinstmedel  2 214 496 1 761 926 

Årets resultat  47 020 75 750 

Summa eget kapital  2 314 268 1 890 428 

    

Summa skulder och eget kapital  8 597 291 7 054 155 

    

    

Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden 31   

Ställda panter  4 603 602 3 582 416 

Ansvarsförbindelser  – – 

Åtaganden  – – 



 
 

KLARNA AB  .  ÅRSREDOVISNING 2015             11 

Förändringar i eget kapital, moderbolaget  

     

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp i tkr Aktiekapital 
Balanserade 

vinstmedel 
Årets   

resultat 
Summa eget 

kapital 

     

Ingående eget kapital 2014-01-01 52 752 698 461 44 258 795 471 

Överföring av föregående års resultat – 44 258 −44 258 – 

Årets resultat – – 75 750 75 750 

Årets totalresultat – – 75 750 75 750 

Erhållet aktieägartillskott – 1 019 207 – 1 019 207 

Utgående eget kapital 2014-12-31 52 752 1 761 926 75 750 1 890 428 

     

     

Ingående eget kapital 2015-01-01 52 752 1 761 926 75 750 1 890 428 

Överföring av föregående års resultat – 75 750 −75 750 – 

Årets resultat – – 47 020 47 020 

Årets totalresultat – – 47 020 47 020 

Lämnat koncernbidrag1 – −230 – −230 

Skatteeffekt av koncernbidrag – 51 – 51 

Erhållet aktieägartillskott – 377 000 – 377 000 

Utgående eget kapital 2015-12-31 52 752 2 214 496 47 020 2 314 268 

     

Aktiekapital: 157 000 aktier (157 000), kvotvärde 336 (336). 

     

1 Koncernbidrag lämnat till moderbolaget Klarna Holding AB.   
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Kassaflödesanalys     
             Koncernen                   Moderbolaget 

Belopp i tkr 2015 2014 2015 2014 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 170 127 101 441 68 871 131 063 

Betald skatt −35 905 −19 517 −17 329 −18 441 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet     

Av- och nedskrivningar  103 601 90 557 63 985 59 604 

Koncernbidrag – – −900 −1 000 

Reservering för kreditförluster 122 215 1 013 112 937 1 013 

     

Förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och 
skulder     

Förändringar av utlåning till allmänheten −1 713 718 −946 541 −1 560 635 −1 509 466 

Förändringar av skulder till kreditinstitut 322 711 217 896 322 711 217 896 

Förändringar av inlåning från allmänheten 254 407 1 025 028 254 407 1 025 028 

Förändringar av övriga tillgångar och skulder 178 773 −163 114 38 927 −234 033 

Kassaflöde från den löpande verksamheten −597 790 306 763 −717 026 −328 336 

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar −59 841 −1 184 121 −38 682 −95 222 

Försäljning av anläggningstillgångar 39 512 – 500 

Investeringar i dotterbolag – – −4 263 −520 383 

Övriga investeringar −12 315 – −12 315 – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten −72 117 −1 183 609 −55 260 −615 105 

Finansieringsverksamheten     

Erhållna aktieägartillskott 377 000 1 019 207 377 000 1 019 207 

Lämnat koncernbidrag −179 – −179 – 

Erhållet koncernbidrag – – 900 1 000 

Teckningsoptioner 4 – – – 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 376 825 1 019 207 377 721 1 020 207 

Årets kassaflöde −293 082 142 361 −394 565 76 766 

     

Likvida medel vid årets början 728 684 587 491 646 570 569 804 

Årets kassaflöde −293 082 142 361 −394 565 76 766 

Valutakursdifferenser i likvida medel 2 317 −1 168 – – 

Likvida medel vid årets slut 437 919 728 684 252 005 646 570 

     

Likvida medel består av följande poster:     

Kassa 55 15 4 1 

Utlåning till kreditinstitut¹ 437 864 728 669 252 001 646 569 

Likvida medel 437 919 728 684 252 005 646 570 

     
     

¹ Justerad för poster i Utlåning till kreditinstitut som ej utgör likvida medel.   
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Noter med redovisningsprinciper och risker 
 
 

Not 1    Företagsinformation 

Moderbolaget Klarna AB har sitt säte i Stockholm på adressen Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Koncernens årsredovisning för 
2015 innefattar moderbolaget och dess dotterbolag, som tillsammans utgör koncernen. Koncernens verksamhet beskrivs i 
förvaltningsberättelsen.  
 
Koncernens årsredovisning och årsrapporten för Klarna AB för räkenskapsåret 2015 godkändes av styrelse och verkställande direktör den 
27 april 2016. Det slutliga antagandet sker vid Klarna AB:s bolagsstämma den 25 maj 2016.  

 

Not 2    Redovisnings- och värderingsprinciper 

Grund för rapporternas upprättande 
 
Koncernen 
Denna årsredovisning är upprättad enligt de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) såsom de antagits av EU. Utöver dessa 
redovisningsstandarder beaktas även Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25), Lag om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag (ÅRKL), Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Klarna AB 
tillämpar lagbegränsad IFRS, vilket innebär att årsredovisningen är upprättad enligt IFRS med de tillägg och undantag som följer av Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer, samt Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). 
 
Upprättandet av rapporter i enlighet med IFRS kräver användning av ett antal uppskattningar för redovisningsändamål. De områden som 
innefattar en hög grad av bedömning eller komplexitet och som har väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i not 4. 
 

Ändrade redovisningsprinciper 
Nya och ändrade standarder och tolkningar 

 Årliga förbättringar i IFRS: cykeln 2010–2012 och cykeln 2011–2013  

 Definierade förmånsplaner: Egenavgifter – tillägg till IAS 19  
 
De årliga förbättringarna i cykeln 2010–2012 och tilläggen till IAS 19 hade ingen väsentlig inverkan på koncernen.  
 
 
Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förväg av koncernen 
 
IFRS 9 Finansiella instrument  
Standarden hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella skulder och tillgångar. Den fullständiga versionen av IFRS 9 
publicerades i juli 2014 och ersätter det mesta av vägledningen i IAS 39. I IFRS 9 anges tre huvudsakliga klassificeringskategorier för 
finansiella tillgångar: värdering till upplupet anskaffningsvärde, till verkligt värde över övrigt totalresultat och till verkligt värde över 
resultaträkningen. De befintliga IAS 39-kategorierna Investeringar som hålls till förfall, Lånefordringar och kundfordringar samt Finansiella 
tillgångar som kan säljas försvinner. Klassificeringen bestäms vid det första redovisningstillfället på grundval av företagets affärsmodell 
samt typiska egenskaper hos tillgångarnas kontraktuella kassaflöden. IFRS 9 innehåller även förändringar i värderingen av finansiella 
tillgångar. Den nuvarande modellen som baseras på inträffade kreditförluster i enlighet med IAS 39 ersätts med en förväntad 
kreditförlustmodell. Den nya modellen är tillämplig på finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde över resultaträkningen, 
vilket inkluderar lånefordringar, kundfordringar och obligationer. För finansiella skulder finns inga större förändringar jämfört med IAS 39. 
Datum för ikraftträdande är den 1 januari 2018 och förtida tillämpning är tillåten.  
 
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 9.  

IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt  
IFRS 15 kommer att ersätta IAS 18 Intäkter. I den nya standarden fastställs principer för redovisning av intäkter från kundkontrakt. Den 
påverkar dock inte redovisningen av intäkter från finansiella instrument i IAS 39. IFRS 15 innehåller även ett utökat upplysingskrav. 
Standarden börjar gälla den 1 januari 2017. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 15.  
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IFRS 16 Leasingavtal 
I januari 2016 utfärdade IASB en ny standard för leasingavtal som ersätter IAS 17 Leasingavtal samt de därtill hörande tolkningarna IFRIC 4, 
SIC-15 och SIC-27. Enligt standarden ska tillgångar och skulder med anknytning till alla leasingavtal, med vissa undantag, redovisas på 
balansräkningen. I modellen speglas faktumet att leasingtagaren vid inledandet av ett leasingavtal erhåller rätten att använda en tillgång 
under en viss tidsperiod och är skyldig att betala för denna rättighet. Leasinggivarens bokföring förblir oförändrad i allt väsentligt. 
Standarden gäller för årsperioder som inleds på eller efter den 1 januari 2019. Förtida tillämpning är tillåten. EU har ännu inte antagit 
denna standard. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16. 
 
Inga övriga IFRS- eller IFRIC- tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 
 

Principer för koncernkonsolidering 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och omfattar Klarna AB och dess dotterbolag. Företagen konsolideras från det 
datum då bestämmande inflytande övergår till Klarna och upphör när bestämmande inflytande inte längre föreligger. Vid rörelseförvärv 
upprättas en förvärvsanalys där identifierbara tillgångar och skulder värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Anskaffningsvärdet 
utgörs av det verkliga värdet på överlåtna tillgångar, skulder och emitterade egetkapitalinstrument som erlagts som betalning för 
nettotillgångarna i dotterbolaget. Den del av anskaffningsvärdet som överstiger de förvärvade identifierbara nettotillgångarna i den 
förvärvade rörelsens balansräkning redovisas som goodwill i koncernens balansräkning. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i 
koncernredovisningen vartefter de uppstår. Dotterbolagets redovisningar inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvsdagen. 
 
Koncerninterna transaktioner, fordringar och skulder mellan koncernföretag redovisas inte. 
 
Dotterbolag  
Dotterbolag är bolag över vilka Klarna AB har bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande föreligger när Klarna är exponerat för 
volatilitet i avkastningen på sina investeringar i ett annat företag och har möjlighet att påverka denna genom sitt inflytande över företaget. 
Detta uppnås vanligen när äganderätten överstiger mer än hälften av rösträtterna. 
 

Omräkning av utländsk valuta 
Presentationsvaluta och funktionell valuta 
Redovisningen upprättas i svenska kronor, vilket är koncernens presentationsvaluta. Den funktionella valutan är den valuta som används i 

den ekonomiska miljö där ett bolag huvudsakligen verkar. Olika bolag inom koncernen har därför olika funktionella valutor. Klarna AB:s 

funktionella valuta är svenska kronor.  

Transaktioner och poster i balansräkningen 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den växelkurs som föreligger på den dag då transaktionen äger 
rum. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den växelkurs som föreligger vid 
rapporteringsperiodens slut. Alla tillgångar och skulder som är resultatet av valutaomräkning av monetära poster, inklusive 
valutakomponenten i terminer, rapporteras i resultaträkningen som valutakursfluktuationer under rubriken Nettoresultat av finansiella 
transaktioner. 

Dotterbolag 
Utländska dotterbolags tillgångar och skulder omräknas till den växelkurs som föreligger på stängningsdagen och poster i 

resultaträkningen omräknas till den genomsnittliga växelkursen. Omräkningsdifferenser rapporteras under Övrigt totalresultat. 

 

Räntor och provisioner  
Intäkter redovisas när det är sannolikt att ekonomiska förmåner kopplade till transaktionen kommer att realiseras och intäktsbeloppet kan 

värderas på ett tillförlitligt sätt. Koncernens intäkter och kostnader rapporteras efter avdrag för koncernintern försäljning. 

Ränteintäkter och räntekostnader 
Effektivräntemetoden används vid redovisning av ränteintäkter och räntekostnader för alla finansiella tillgångar och skulder som värderas 

till upplupet anskaffningsvärde. Effektivräntemetoden är en metod som används för att beräkna det upplupna anskaffningsvärdet för en 

finansiell tillgång eller en finansiell skuld och fördela ränteintäkten eller räntekostnaden över den aktuella perioden. Effektivräntan 

motsvarar räntan som används för att diskontera beräknade framtida kassaflöden för det rapporterade värdet av den finansiella tillgången 

eller skulden. De beräknade framtida kassaflöden som används vid beräkningen omfattar alla avgifter som är viktiga för effektivräntan.  

Ränteintäkterna består främst av ränta från utlåning till allmänheten i form av stående lånekrediter och ränta från utlåning till 

kreditinstitut. 

Provisionsintäkter och provisionskostnader 
Intäkter från olika typer av tjänster rapporteras som provisionsintäkter. Provisioner och avgifter för betalningstjänster tas upp i 

redovisningen när tjänsterna har utförts och värderas till verkligt värde av de ekonomiska förmåner som förknippas med transaktionen.  

Provisioner och avgifter för tillhandahållna krediter anses utgöra en integrerad del av effektivräntan och redovisas därför i ränteintäkter. 
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Provisionsintäkterna härrör främst från butiker som har avtal med Klarna och olika typer av avgifter relaterade till fordringar på slutkund. 

 

Nettoresultat av finansiella transaktioner 

Nettoresultat av finansiella transaktioner består av realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på grund av valutaeffekter 

samt realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde av derivatinstrument som används för säkring, men där säkringsredovisning 

inte tillämpas.  

 

Allmänna administrationskostnader 

De allmänna administrationskostnaderna består av personalkostnader inklusive löner, pensioner, sociala avgifter och andra 

administrationskostnader som kontors- och datorkostnader.  

 

Kreditförluster, netto 
Nedskrivningar av finansiella tillgångar klassificerade i kategorin Lån och fordringar (se avsnittet ”Finansiella tillgångar och skulder – 

klassificering och rapportering” nedan) för balansräkningsposterna Lån till centralbanker, Lån till kreditinstitut och Lån till allmänheten 

rapporteras som nettokreditförluster.  

Periodens kreditförluster består av realiserade kreditförluster och reserveringar för kreditförluster för beviljade krediter, med avdrag för 

återvinningar av tidigare reserveringar för kreditförluster. Realiserade kreditförluster är förluster vars belopp bestäms till exempel via 

konkurs, ackordsuppgörelse, utlåtande av en kronofogdemyndighet eller vid avyttring av fordringar. Reserveringar för kreditförluster 

beräknas som skillnaden mellan lånets redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden. Mer information finns i 

avsnittet ”Nedskrivning av lån och fordringar” nedan. 

 

Finansiella tillgångar och skulder – klassificering och redovisning 
Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas på affärsdagen. Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när rätten att 

erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts tillsammans med praktiskt taget alla risker och rättigheter som är 

förknippade med äganderätten.  

Finansiella instrument värderas initialt till verkligt värde, inklusive transaktionskostnader för alla finansiella instrument utom sådana som 

klassificeras som finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i resultaträkningen, där även transaktionskostnaderna 

redovisas i resultaträkningen.  

Finansiella instrument har klassificerats i olika kategorier beroende på typ av instrument, vilket bestämmer hur instrumentet därefter ska 

värderas. Finansiella instrument har klassificerats i följande kategorier enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering: 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i resultaträkningen 

Denna kategori har två underkategorier: 

Tillgångar som från början värderas till verkligt värde: I denna kategori ingår finansiella tillgångar som vid första redovisningstillfället 

oåterkalleligen har fastställts som en tillgång som ska värderas till verkligt värde i resultaträkningen. 

Tillgångar som innehas för handel: I denna kategori ingår finansiella tillgångar som innehas för handel. Alla derivat och finansiella 

tillgångar som förvärvas eller innehas för kortfristig försäljning eller vilka uppvisar ett mönster av kortfristig vinsthemtagning anses 

innehas för handel.  

Denna kategori innehåller finansiella tillgångar och skulder som är noterade på en aktiv marknad eller för vilka ett tillförlitligt verkligt värde 

bedöms kunna åsättas. Till exempel belåningsbara statsskuldsförbindelser och derivat tas upp i denna kategori.   

Värdering sker till verkligt värde med omräkning över resultaträkningen. Realiserade och orealiserade vinster och förluster till följd av 

förändringar i verkligt värde ingår i resultaträkningen för den period då de uppstår. Det verkliga värdet av finansiella tillgångar och skulder 

är det pris som skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överföring av en skuld i en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer på värderingsdagen. Klarna använder olika metoder för att fastställa det verkliga värdet – se avsnittet ”Finansiella 

tillgångar och skulder – värdering” nedan. 

Finansiella tillgångar som kan säljas 
Finansiella tillgångar som kan säljas är finansiella tillgångar som inte utgör derivatinstrument och som vid det första redovisningstillfället 

har bedömts som säljbara eller andra instrument som inte klassificeras som lån och fordringar, investeringar som hålls till förfall eller 

finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde genom resultaträkningen. Finansiella tillgångar som kan säljas värderas till verkligt 

värde, och förändringar i det verkliga värdet redovisas direkt mot eget kapital. Räntor, nedskrivningsförluster samt valutavinster och -
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förluster på finansiella tillgångar som kan säljas redovisas dock i resultaträkningen. Den ackumulerade vinst eller förlust som redovisats 

mot eget kapital redovisas i resultaträkningen när en finansiell tillgång som kan säljas avyttras.  

Egetkapitalinstrument hänförlig till denna kategori som inte är noterade på en aktiv marknad och där ett tillförlitligt värde inte kan åsättas 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. 
 

Lånefordringar och kundfordringar  
I denna kategori ingår finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv 

marknad. Utlåning till allmänheten, utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och upplupna intäkter ingår i denna kategori. Värdering sker 

till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Lånefordringar och 

kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för nedskrivningar. 

Övriga finansiella skulder 
Denna kategori omfattar alla finansiella skulder som inte faller under kategorin som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 

Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde.  

Klassificeringen av finansiella tillgångar och skulder följer den interna rapporteringen och uppföljningen inom bolaget. 
 

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder i olika värderingskategorier    
       

Koncernen 
Värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen     

2015, belopp i tkr 

Från början 
värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen 

Innehas för 
handel Kan säljas 

Låne-
fordringar och 

kund-
fordringar 

Icke-
finansiella 
tillgångar Summa 

Tillgångar       

Kassa – – – 55 – 55 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 790 348 – – – – 790 348 

Utlåning till kreditinstitut – – – 499 754 – 499 754 

Utlåning till allmänheten – – – 6 037 726 – 6 037 726 

Aktier och andelar i onoterade bolag – – 12 315 – – 12 315 

Immateriella anläggningstillgångar – – – – 1 191 710 1 191 710 

Materiella tillgångar – – – – 53 520 53 520 

Övriga tillgångar – 14 979 – 101 352 18 599 134 930 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter – – – – 38 037 38 037 

Summa 790 348 14 979 12 315 6 638 887 1 301 866 8 758 395 
              

2015, belopp i tkr   

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen 

Övriga 
finansiella 

skulder 

Icke-
finansiella 

skulder Summa 

Skulder   1    

Skulder till kreditinstitut   – 708 826 – 708 826 

Inlåning från allmänheten   – 3 959 427 – 3 959 427 

Uppskjutna skatteskulder   – – 80 073 80 073 

Övriga skulder   – 1 253 221 60 842 1 314 063 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   – 102 721 127 918 230 639 

Avsättningar   – – 2 005 2 005 

Summa   – 6 024 195 270 838 6 295 033 
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Koncernen 
Värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen     

2014, belopp i tkr 

Från början 
värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen 

Innehas för 
handel Kan säljas 

Låne-
fordringar och 

kund-
fordringar 

Icke-
finansiella 
tillgångar Summa 

Tillgångar       

Kassa – – – 15 – 15 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 499 842 – – – – 499 842 

Utlåning till kreditinstitut – – – 756 176 – 756 176 

Utlåning till allmänheten – – – 4 446 223 – 4 446 223 

Immateriella anläggningstillgångar – – – – 1 283 303 1 283 303 

Materiella tillgångar – – – – 46 239 46 239 

Övriga tillgångar – – – 104 195 24 516 128 711 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter – – – – 34 713 34 713 

Summa 499 842 – – 5 306 609 1 388 771 7 195 222 
       

2014, belopp i tkr   

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen 

Övriga 
finansiella 

skulder 

Icke-
finansiella 

skulder Summa 

Skulder       

Skulder till kreditinstitut   – 386 116 – 386 116 

Inlåning från allmänheten   – 3 705 020 – 3 705 020 

Uppskjutna skatteskulder   – – 89 210 89 210 

Övriga skulder   2 235 766 375 61 915 830 525 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   – 102 139 83 808 185 947 

Avsättningar   – – 1 797 1 797 

Summa   2 235 4 959 650 236 730 5 198 615 
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Moderbolaget 
Värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen     

2015, belopp i tkr 

Från början 
värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen 

Innehas för 
handel Kan säljas 

Låne-
fordringar och 

kund-
fordringar 

Icke-
finansiella 
tillgångar Summa 

Tillgångar       

Kassa – – – 4 – 4 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 790 348 – – – – 790 348 

Utlåning till kreditinstitut – – – 313 890 – 313 890 

Utlåning till allmänheten – – – 6 456 845 – 6 456 845 

Andelar i dotterbolag – – – – 543 999 543 999 

Aktier och andelar i onoterade bolag – – 12 315 – – 12 315 

Immateriella anläggningstillgångar – – – – 121 125 121 125 

Materiella tillgångar – – – – 29 277 29 277 

Övriga tillgångar – 14 979 – 258 476 – 273 455 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter – – – – 56 033 56 033 

Summa 790 348 14 979 12 315 7 029 215 750 434 8 597 291 

       

2015, belopp i tkr   

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen 

Övriga 
finansiella 

skulder 

Icke-
finansiella 

skulder Summa 

Skulder   1    

Skulder till kreditinstitut   – 708 826 – 708 826 

Inlåning från allmänheten   – 3 959 427 – 3 959 427 

Övriga skulder   – 1 321 903 15 283 1 337 186 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   – 91 003 104 721 195 724 

Summa   – 6 081 159 120 004 6 201 163 
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Moderbolaget 
Värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen     

2014, belopp i tkr 

Från början 
värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen 

Innehas för 
handel Kan säljas 

Låne-
fordringar och 

kund-
fordringar 

Icke-
finansiella 
tillgångar Summa 

Tillgångar       

Kassa – – – 2 – 2 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 499 842 – – – – 499 842 

Utlåning till kreditinstitut – – – 674 074 – 674 074 

Utlåning till allmänheten – – – 5 009 148 – 5 009 148 

Andelar i dotterbolag     539 736 539 736 

Immateriella anläggningstillgångar – – – – 138 573 138 573 

Materiella tillgångar – – – – 37 129 37 129 

Övriga tillgångar – – – 81 645 19 428 101 073 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter – – – – 54 578 54 578 

Summa 499 842 – – 5 764 869 789 444 7 054 155 
       

2014, belopp i tkr   

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen 

Övriga 
finansiella 

skulder 

Icke-
finansiella 

skulder Summa 

Skulder       

Skulder till kreditinstitut   – 386 116 – 386 116 

Inlåning från allmänheten   – 3 705 020 – 3 705 020 

Övriga skulder   2 235 – 831 994 834 229 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   – – 167 494 167 494 

Summa   2 235 4 091 136 999 488 5 092 859 

       

 
Finansiella tillgångar och skulder – värdering 
Koncernen använder olika metoder för att fastställa det verkliga värdet av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. 
Metoderna delas in i tre nivåer i enlighet med IFRS 13. 
 
Nivå 1 
Nivå 1 i hierarkin för verkligt värde består av tillgångar och skulder som värderas till ojusterade noterade priser på aktiva marknader. 
Denna kategori innefattar investeringar i olika räntebärande värdepapper som har observerbara prisnoteringar för handel. 
 
Nivå 2 
Nivå 2 i hierarkin för verkligt värde består av tillgångar och skulder som inte har observerbara marknadspriser på en aktiv marknad. Det 
verkliga värdet beräknas genom värderingstekniker som grundar sig på marknadspriser per balansdagen. Detta är fallet för valutaterminer 
inom posten Övriga tillgångar, där en aktiv marknad tillhandahåller information som ligger till grund för värderingen.  Det verkliga värdet 
av valutaterminer beräknas genom värdet av framtida kassaflöden per balansdagen. 
 
Nivå 3 
Beräknade värden baserade på antaganden och bedömningar. En eller flera väsentliga uppgifter baseras inte på observerbar 
marknadsinformation.  
 
Följande tabell visar bolagets finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december 2015, fördelat på de tre 
värderingsnivåerna. 
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  1 1 1 1 
2015, koncernen  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Finansiella tillgångar   1 1  

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.  790 348 – – 790 348 

Övriga tillgångar (valutaterminer) 1 – 14 979 – 14 979 

Summa tillgångar  790 348 14 979 – 805 327 

      

Finansiella skulder      

Skulder 1 – – – – 

Summa skulder 1 – – – – 

      

      

2014, koncernen  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Finansiella tillgångar      

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.  499 842 – – 499 842 

Övriga tillgångar (valutaterminer) 1 – – – – 

Summa tillgångar  499 842 – – 499 842 

      

Finansiella skulder      

Övriga skulder (valutaterminer)  – 2 235 – 2 235 

Summa skulder  – 2 235 – 2 235 

      

      

2015, moderbolaget  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Finansiella tillgångar      

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.  790 348 – – 790 348 

Övriga tillgångar (valutaterminer) 1 – 14 979 – 14 979 

Summa tillgångar  790 348 14 979 – 805 327 

      

Finansiella skulder      

Skulder 1 – – – – 

Summa skulder 1 – – – – 

      

      

2014, moderbolaget  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Finansiella tillgångar      

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 1 499 842 – – 499 842 

Övriga tillgångar (valutaterminer) 1 – – – – 

Summa tillgångar  499 842 – – 499 842 

      

Finansiella skulder      

Övriga skulder (valutaterminer) 1 – 2 235 – 2 235 

Summa skulder 1 – 2 235 – 2 235 
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Nedskrivning av lån och fordringar 
Klarna prövar nedskrivningsbehovet för samtliga lån och kundfordringar. Koncernen bedömer då om det finns objektiva belägg för att 
individuella lån och fordringar, som var för sig bedöms vara betydande, har minskat i värde. Lån och fordringar som inte är enskilt 
betydande bedöms kollektivt.  
 
Alla betydande motpartsrelationer granskas regelbundet för att fastställa huruvida en förlusthändelse har uppstått för enskilda lån och 
fordringar. Vid denna bedömning beaktas aktuell information och aktuella händelser som rör motparten, t.ex. om motparten har råkat ut 
för ekonomiska svårigheter eller kontraktsbrott som fallissemang eller betalningsförsummelser. 
 
Om det finns objektiva belägg för att ett lån eller en fordran har minskat i värde sker en nedskrivning. Nedskrivningen beräknas som 
skillnaden mellan det redovisade värdet och nuvärdet av lånets eller fordringens framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga 
effektivräntan. Det redovisade beloppet av lånen och fordringarna minskas genom att en reservering görs för kreditförluster. 
Förlustbeloppet tas upp i resultaträkningen inom posten Kreditförluster, netto. 
 
Bedömning av nedskrivningsbehov för kollektivt värderade lån och fordringar görs genom att fastställa storleken på reserven för 
kreditförluster på portföljbasis. Förlusten ska vara trolig och kunna uppskattas tillförlitligt. Reserven motsvarar inträffade förluster för en 
portfölj av homogena lån och fordringar med begränsat värde, som vanligen härrör från inlåning från hushåll. Lånen och fordringarna 
grupperas utifrån liknande kreditriskegenskaper och reserven för varje grupp bestäms utifrån statistiska modeller som baseras på 
historiska data. 
 
När återvinning av fordran bedöms som osannolik eller om lån eller fordringar säljs till extern part tas lånet eller fordran och tillhörande 
reserven bort från balansräkningen. 
 
Om nedskrivningsbehovet minskar under efterföljande perioder återförs tidigare gjord nedskrivning genom att minska reserven för 
kreditförluster. En sådan återföring redovisas i resultaträkningen. 
 

Derivatinstrument 
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande 
omvärderingar. Derivatinstrument klassificeras alltid som övriga tillgångar eller övriga skulder. Förändringar i verkligt värde för 
derivatinstrument redovisas omedelbart i resultaträkningen i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner. 
 
Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning.  
 

Inlåning 
Finansiella skulder avseende inlåning redovisas till verkligt värde vid första redovisningstillfället, netto efter eventuella 
transaktionskostnader, och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Denna kategori omfattar 
posterna Skulder till kreditinstitut och Inlåning från allmänheten. 
 

Leasing 
Alla leasingavtal är hänförliga till för verksamheten normala avtal och avser huvudsakligen kontorslokaler och kontorsutrustning. De 
klassificeras som operationell leasing. Leasingavgifter för dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
 

Immateriella tillgångar  

Goodwill 
Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och verkliga värdet av identifierbara förvärvade nettotillgångar. Goodwill på förvärv 
av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill prövas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivning av goodwill återförs inte. Vid 
prövning av eventuellt nedskrivningsbehov fördelas goodwill på kassagenererande enheter. 

Varumärken och kundrelaterade immateriella tillgångar 
Vid rörelseförvärv tilldelas en del av köpeskillingen normalt till varumärken och kundrelaterade immateriella tillgångar. De redovisas till 
anskaffningskostnad minus ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över 
nyttjandeperioden (8–14 år). Vissa immateriella tillgångar har en obestämd nyttjandeperiod varför någon avskrivning inte sker. De prövas 
däremot för nedskrivning minst en gång om året. 

IT-utveckling och programvara till datorer 
Kostnader som är knutna till IT-system och programvara som är egenutvecklade eller har anskaffats och vilka förväntas vara av avsevärt 
värde för affärsverksamheten under minst tre års tid redovisas som immateriella tillgångar. Kostnader för underhåll kostnadsförs när de 
uppstår. Avskrivning sker linjärt över nyttjandeperioden (5 år). 

Nedskrivning 
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod testas för nedskrivning minst en gång per år eller oftare om 
händelser eller förändringar indikerar att en försämring i värdet kan ha uppstått. Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan 
redovisat belopp och återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högre av det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet för en tillgång eller kassagenererande enhet. Nyttjandevärdet är nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. Mer 
information om nedskrivningsprövningar finns i not 20.  
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Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod prövas för nedskrivning om ett nedskrivningsbehov indikeras.  
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella tillgångar består av inventarier, installationer och datorer. Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Med anskaffningskostnad 
menas de utgifter som är direkt knutna till anskaffningen av tillgången. Avskrivning sker linjärt över nyttjandeperioden. Följande 
avskrivningstider tillämpas: 
 
Inventarier, verktyg och installationer  5 år 
Datorer och övriga maskiner  3 år 
 
En bedömning av tillgångarnas kvarstående värde och nyttjandeperiod görs årligen. När det kvarstående värdet är lägre än det redovisade 
värdet redovisas en nedskrivning i resultaträkningen. 
 

Andelar i dotterbolag 
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Om det verkliga värdet på balansdagen bedöms vara 
lägre än anskaffningskostnaden skrivs tillgången ned. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Om det verkliga värdet ökar igen 
återförs den gjorda nedskrivningen via resultaträkningen. 
 

Skatt 
Skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatten redovisas direkt i resultaträkningen förutom när den underliggande 
transaktionen redovisas direkt mot eget kapital eller övrigt totalresultat, då även den tillhörande skatten redovisas under eget kapital eller 
övrigt totalresultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden för alla temporära skillnader mellan en tillgångs eller en 
skulds skattemässiga värde och dess redovisade värde i balansräkningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas för outnyttjade 
skattemässiga avdrag i den omfattning det är sannolikt att avdragen kommer att kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt den skattesats som förväntas gälla vid beskattningstidpunkten. 
 

Aktierelaterade ersättningar 
Vid aktierelaterade ersättningar till anställda som regleras med egetkapitalinstrument, värderas de tillhandahållna tjänsterna enligt de 
tilldelade instrumentens verkliga värde. Det verkliga värdet av egetkapitalinstrument beräknas per tilldelningsdatumet. 
Tilldelningsdatumet utgörs av det datum när kontraktet slöts och parterna avtalade om villkoren för den aktierelaterade ersättningen. 
Eftersom tilldelade egetkapitalinstrument inte intjänas förrän den anställde har fullgjort en tjänsteperiod antas tjänsterna ha 
tillhandahållits under intjänandeperioden. Det innebär att kostnaden och motsvarande ökning i eget kapital redovisas över hela 
intjänandeperioden. Icke-marknadsbaserade intjänandevillkor, t.ex. ett krav på att anställningsförhållande ska fortgå, beaktas vid 
antagandet av hur många egetkapitalinstrument som beräknas tjänas in. Förändringar i beräkningen av hur många instrument som 
förväntas intjänas på grund av icke-marknadsbaserade intjänandevillkor redovisas i resultaträkningen och under eget kapital. Eventuella 
tillhörande sociala avgifter redovisas löpande som en kostnad och baseras på marknadsvärdet som utgör underlaget för beräkningen av de 
sociala avgifterna. 
 

Pensioner 
Koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda, vilket innebär att avgifter betalas till en fristående juridisk enhet enligt en fast 
pensionsplan. Dessa avgifter redovisas som personalkostnader för den period de avser. När avgifterna är betalda har koncernen inga 
rättsliga eller andra förpliktelser. 
 

Koncernbidrag 
Koncernbidrag redovisas i moderbolaget baserat på dess ekonomiska betydelse. Erhållna koncernbidrag från ett dotterbolag redovisas 
enligt samma principer som en erhållen utdelning. För moderbolag innebär detta att erhållet koncernbidrag redovisas som en finansiell 
intäkt i resultaträkningen. Lämnade koncernbidrag från ett moderbolag till ett dotterbolag ska redovisas som en ökad andel i 
koncernföretaget. För dotterbolag som lämnar eller erhåller koncernbidrag ska detta redovisas tillsammans med tillhörande skatt under 
eget kapital bland balanserade vinstmedel. 
 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen redovisas enligt den indirekta metoden. Detta utgör en förändring jämfört med föregående år då kassaflödesanalysen 
redovisades enligt den direkta metoden. Jämförelseåret har även presenterats enligt den indirekta metoden med andra poster och siffror 
än i föregående års årsredovisning.  
 
Kassaflödesanalysen är uppdelad i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansierings-
verksamheten. Kassaflöden från den löpande verksamheten härrör främst från koncernen intäktsgenererande verksamheter. Kassaflödet 
därifrån omfattar likvidflöden in från kunder och likvida medel som betalas ut till leverantörer och anställda. Investeringsverksamheten 
består av förvärv och avyttringar av långfristiga tillgångar samt övriga investeringar som inte anses vara likvida medel. 
Finansieringsverksamheten består av aktiviteter som förändrar företagets egetkapital- och upplåningsstruktur. 
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Not 3    Riskhantering 

Allmänt 

Risk definieras som möjligheten av en negativ avvikelse från ett förväntat finansiellt resultat. Genom sin affärsverksamhet utsätts 
koncernen för ett antal olika risker, varav de mest betydande är kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Andra risker 
omfattar koncentrationsrisker, affärsrisker, strategiska risker, ryktesrisker, ersättningsrisker och pensionsrisker. 
 
Klarna har utarbetat ett riskaptitsramverk, som fastställs av styrelsen och fastslår gränser för särskilda riskområden. Styrelsen och 
ledningen utfärdar även skriftliga riktlinjer och instruktioner för hantering av alla identifierade risker och dessa kompletteras av utförliga 
rutinbeskrivningar inom organisationen.  
 
Syftet med riskhantering är att säkerställa Klarnas långsiktiga överlevnad, hantera resultatmässig volatilitet och öka värdet för ägarna 
genom att säkerställa en effektiv kapitalhantering. Utgångspunkten för den interna kontrollen och riskhanteringsramarna är en modell 
med tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen består av alla riskhanteringsaktiviteter som utförs av linjechefer och personal. Cheferna 
ansvarar fullständigt för risker och hanteringen av dessa inom sina respektive ansvarsområden. Följaktligen ansvarar de för att det finns en 
lämplig organisation samt lämpliga åtgärder och stödsystem för att säkerställa ett bra system för intern kontroll. 
 
Den andra försvarslinjen består av Klarnas oberoende funktioner för riskkontroll och regelefterlevnad (compliancefunktionen), vilka 
rapporterar direkt till verkställande direktören och styrelsen. För att säkra oberoendet är dessa funktioner inte delaktiga i den dagliga 
affärsverksamheten.  
 
Riskkontrollfunktionen ansvarar för att övervaka, kontrollera, analysera och rapportera risker i Klarnas verksamhet. Detta inkluderar 
riskbedömning och testning av interna kontroller som har införts för att minska Klarnas operativa risk samt en bedömning av kontrollernas 
lämplighet. Funktionen är vidare ansvarig för att analysera de riskmått som används och att vid behov föreslå ändringar. 
 
Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar för att stödja affärsverksamheten och ledningen i regelefterlevnadsfrågor och för att identifiera, 
följa upp och rapportera regelefterlevnadsrisker som härrör från risken att Klarna inte följer externa och interna regler. Funktionen 
ansvarar vidare för att främja en sund regelefterlevnadskultur i hela företaget genom att hjälpa till att säkerställa kvalitet, integritet och 
etiska principer inom affärsverksamheten.  
 
Den tredje försvarslinjen består av internrevisionsfunktionen som utför oberoende periodisk översyn av styrningsstrukturen och det 
interna kontrollsystemet. Styrelsen har utsett Deloitte till intern revisor. 
 
Styrelsens revisions-, regelefterlevnads- och riskkommitté har särskilt ansvar för att diskutera, styra och övervaka dessa frågor och ta fram 
underlag till styrelsens beslut. Mer information om styrelsen finns i not 10.  
 
Texten och siffrorna i nedanstående tabeller avser Klarnakoncernen. Affärsverksamheten och riskerna avser dock huvudsakligen 
moderbolaget Klarna AB. 
 

Kreditrisk 
Kreditrisk är risken för en förlust genom att Klarna inte erhåller betalning för fordringar på grund av en motparts oförmåga eller ovilja att 
uppfylla sina skyldigheter. Klarna är föremål för kreditrisk från två källor: utlåning till allmänheten och till kreditinstitut samt investeringar i 
finansiella tillgångar som statsskuldsförbindelser. Risken som härrör från utlåning till allmänheten avser främst utebliven betalning eller 
bedrägeri från slutkunder som använder Klarnas betalningstjänster när de gör inköp på internet, men även i viss utsträckning utebliven 
betalning från butiker. 
 
För att minska kreditrisken mot slutkunder använder Klarna egenutvecklade kreditbedömningsmodeller för utvärdering av kreditsökande. 
Som indata används inköpsrelaterad information, t.ex. inköpsbelopp och den specifika butik där köpet görs, tillsammans med intern 
information om kundens betalningsbeteende och betalningshistorik samt extern information. På grund av skillnader i lokal lagstiftning, 
tillgången till extern kreditinformation och lokala skillnader i kundbeteende är modellerna i regel specifika för varje land där Klarna är 
verksamt.  
 
Kundernas återbetalningsförmåga samt förväntade förluster enligt Klarnas garantimodeller övervakas kontinuerligt. Den korta 
genomsnittliga löptiden på beviljade krediter gör det möjligt att reagera snabbt och effektivt på förändrade förutsättningar genom 
ändrade kreditkriterier. Utöver kreditbedömningsmodellerna använder Klarna sig av manuella och automatiserade processer för att 
upptäcka potentiella bedrägerier och kreditmissbruk.  
 
Klarnas löpande rapportering av kreditrisk fokuserar på både intern statistik som andelen återbetalade och försenade betalningar samt 
avsättningar och makroekonomiska trender. Uppgifterna sammanställs månatligen i en rapport som överlämnas till den verkställande 
kreditkommittén (Executive Credit Committee eller ECC). ECC består av relevanta medlemmar ur ledningsgruppen och ansvarar för att 
diskutera, styra och övervaka kreditportföljen. I Klarnas kreditpolicy beskrivs ECC:s roll samt alla kreditriskrapporter som distribueras inom 
företaget. 
 
Klarnas kreditgivningspolicy baseras på den av styrelsen fastställda kreditriskaptiten, som också utgör grunden till beslut om 
kreditriskgränser. De övervakas regelbundet av kreditriskavdelningen under översyn av riskkontrollfunktionen.  
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Riskkontrollfunktionen överlämnar en uppföljning av alla definierade limiter för kreditrisker minst en gång per kvartal till styrelsen. Om en 
limit överskrids eskaleras det omedelbart. 
 
Den totala kreditexponeringen uppgår till 6 537 480 tkr (5 202 399), varav 6 037 726 tkr (4 446 223) är utlåning till allmänheten och 
499 754 tkr (756 176) är utlåning till kreditinstitut. Klarna gör reserveringar för att täcka förväntade förluster från utlåning till allmänheten. 
 

 

Kreditrisk           Koncernen                Moderbolaget 

Belopp i tkr 2015 2014 2015 2014 

     

Lånefordringar, brutto 6 903 223 5 436 882 7 127 242 5 917 705 

Reservering för kreditförluster (utlåning till allmänheten) −365 743 −234 483 −356 507 −234 483 

Lånefordringar, redovisat nettovärde 6 537 480 5 202 399 6 770 735 5 683 222 

Utlåning till kreditinstitut 499 754 756 176 313 890 674 074 

Utlåning till allmänheten 6 037 726 4 446 223 6 456 845 5 009 148 

     

 

Utlåning till allmänheten efter reservering, åldersfördelad, koncernen   
        

Belopp i tkr       

Summa Ej förfallna 
Summa 

förfallna 0–1 månad 1–3 månader 4–6 månader 
6–12 

månader 
> 12 

månader 

6 037 726 4 736 095 1 301 631 1 043 929 201 614 44 745 10 852 491 

 

Ytterligare information om reserveringar för utlåning till allmänheten finns i not 19. 
 
Utlåning till allmänheten består främst av ett stort antal lån och fakturafordringar med låga belopp. Lånen består dels av flexibla 
revolverande lånekrediter där kunderna förfogar över avbetalningstakten, dels av lån med fast löptid på mellan 3 och 36 månader. 
Fakturafordringarna är företrädesvis kortfristiga med en löptid på 10–30 dagar. Utav utlåningen till allmänheten bestod 64 procent av 
kontokrediter eller andra långfristiga krediter per den 31 december 2015. Resterande 36 procent utgörs av kortfristiga fordringar.  
 
Kreditförlusterna ökade från 228 009 tkr under 2014 till 335 251 tkr under 2015 till följd av verksamhetens tillväxt. Klarnas affärsmodell 
med kort genomsnittlig löptid och hög omsättning av krediter, resulterar i relativt låga kreditförluster i förhållande till den totala 
utlåningen under räkenskapsåret. 
 
Klarna är vidare exponerat mot kreditrisk från de butiker som erbjuder Klarnas tjänster. Om en butik inte fullgör sina förpliktelser finns det 
risk att Klarna inte kommer att kunna avräkna efterföljande kundreturer mot betalningar till butiken eller säkerheter. Denna risk är enligt 
Klarnas bedömning begränsad baserat på den låga sannolikheten att en kreditförlusthändelse äger rum i kombination med en betydande 
exponeringsvolym. Arbete sker dock proaktivt med att följa upp, kontrollera och begränsa kreditriskexponeringen mot butiker. Butikernas 
kreditrisker begränsas av längre betalningsfördröjning och med garantier och/eller tät uppföljning av deras finansiella ställning. Klarna har 
en riskövervakningsfunktion för butiker som bland annat ansvarar för att utvärdera butikers kreditvärdighet innan de börjar samarbeta 
med Klarna. Funktionen övervakar även den finansiella ställningen bland de butiker som utgör Klarnas största kreditriskexponeringar. 
Denna funktion använder både externa kreditupplysningsdata och interna data i sina övervakningsmodeller för butikernas kreditrisker. Om 
kreditrisken mot en butik bedöms vara alltför hög vidtas motåtgärder för att säkerställa att samarbetet kan fortsatta under ändrade och 
acceptabla villkor.  
 
Klarna är även utsatt för kreditrisk i sin likviditetshantering genominvesteringar i finansiella instrument som statsskuldsväxlar. Risken i 
dessa investeringar mitigeras dock genom att investeringar endast görs i högt rankade motparter eller centralbanker, med ett lägsta 
kreditbetyg på AA− från Standard & Poor’s. 
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Kreditkvalitet för skuldebrev   

 Koncernen Moderbolaget 

Belopp i tkr 2015 2014 2015 2014 
     
Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.     

AAA¹ 290 153 199 954 290 153 199 954 

AA+¹ 500 195 299 888 500 195 299 888 

Summa 790 348 499 842 790 348 499 842 
 
1 Enligt Standard & Poor’s kreditbetyg. 
 
 
Klarna använder schablonmetoden för beräkning av kapitalkrav för kreditrisker. Mer information om beräkning av kreditrisk finns i not 33 
Kapitaltäckning. 
 

Marknadsrisk 
Marknadsrisk definieras som risken för att värdet av förväntade framtida kassaflöden från Klarnas tillgångar och skulder minskar till följd 
av förändrade marknadsförhållanden.  
 
Klarna investerar i finansiella instrument som en del av sin likviditetshantering med avsikt att minska marknadsriskexponeringen och inte i 
spekulativt syfte. Klarnas verksamhet ger inte upphov till någon exponering mot råvaru- eller aktierisk. Ränte- och valutarisker uppstår 
emellertid som en del av verksamheten. Hanteringen av dessa risker beskrivs vidare i nedanstående avsnitt. 
 
Riskkontrollfunktionen rapporterar uppföljningen av alla definierade limiter för marknadsrisker minst kvartalsvis till styrelsen. Om en limit 
överskrids eskaleras det omedelbart. 
 
Ränterisk 
Ränterisk definieras som risken för minskade marknadsvärden i Klarnas fastränteplaceringar på grund av ränteförändringar (värderisk), 
eller risken att räntenettot påverkas negativt av förändringar i det allmänna ränteläget (resultatrisk).  
 
Ränterisken härrör från obalans mellan räntebärande tillgångar och skulder. Klarnas övergripande målsättning är att matcha eventuella 
ränteförändringar på finansieringssidan mot ränteförändringar på utlåningssidan. För att möjliggöra detta bör alla avtal med butiker och 
slutkunder, i den mån det är möjligt enligt gällande regelverk, ha omedelbart justerbara räntesatser. 
 
Klarnas utlåning är koncentrerad till korta löptider. Finansieringen är också främst kortfristig genom inlåning från privatkunder och 
bankkrediter.  
 
Klarna övervakar och hanterar ränterisken utifrån interna riktlinjer som fastställts av styrelsen. För att hålla sig inom de fastslagna 
limiterna kan Klarna justera utlåningsräntorna eller använda sig av säkringsinstrument, såsom ränteswappar. Finansavdelningen ansvarar 
för att kontinuerligt beräkna storleken på ränterisken. Fram till den 31 december 2015 har Klarna inte behövt använda sig av några 
finansiella instrument för att minska ränterisken. 
 
En parallellförskjutning av marknadsräntan med 100 räntepunkter innebär en absolut ränterisk på 10 538 tkr (10 180) vid diskontering av 
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta om 1,5 procent. Denna effekt motsvarar 0,43 procent (0,51) av det egna kapitalet. 
 
Koncernens ränteintäkter uppgick till 1 053 072 tkr (922 554) och räntekostnaderna uppgick till 84 656 tkr (94 267), vilket resulterar i ett 
räntenetto på 968 416 tkr (828 287). 
 
Valutarisk  
Valutarisk är den risk som uppstår vid förändring i priset på en valuta mot en annan. Koncernen är exponerad mot två olika typer av 
valutarisker: transaktionsrisk och omräkningsrisk.  
 
Klarna exponeras mot transaktionsrisker som främst uppstår när Klarna AB beviljar kredit i annan valuta än den funktionella valutan. 
Denna risk motverkas genom att utlåningstillgångar matchas med skulder i samma valuta, antingen genom att tillgångar i utländsk valuta 
matchas med lån i samma utländska valuta eller genom användning av derivatinstrument. Utlåningen i annan valuta än den funktionella 
valutan har ökat kontinuerligt under 2015 till följd av den starka tillväxten på marknaderna utanför Sverige. Av samma anledning förväntas 
utlåningen i utländsk valuta fortsätta att öka under 2016.  
 
Utöver transaktionsrisker utsätts Klarna för omräkningsrisk på koncernnivå. Omräkningsrisker uppstår främst till följd av omvärdering av 
koncerninterna saldon. Omräkningsriskerna övervakas kontinuerligt men säkras för närvarande inte aktivt. 
 
Under 2015 uppgick valutakursförlusterna i samband med transaktionsrisker till 2 864 tkr (9 998). Koncernen har en policy som begränsar 
de tillåtna fluktuationerna i valutakurseffekter på koncernnivå till 0,5 procent av det egna kapitalet i händelse av en kursrörelse på ±10 
procent under en viss dag. Vid behov använder sig koncernen av derivat för att säkerställa att denna policy följs. Finansavdelningen 
ansvarar för den operativa hanteringen av valutarisker. Valutarisker beräknas dagligen och rapporteras till styrelsen kvartalsvis.  
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Nedan följer en redovisning av valutaexponeringen per valuta vid slutet av rapporteringsperioden, uttryckt i absoluta tal. 
 
Valutaexponering, koncernen         

         

2015 NOK EUR DKK USD ILS CHF GBP 
Absolut 

exponering 

Nettoposition 22 733 30 563 801 18 843 3 583 37 11 340 87 900 

Effekt av 10 procents förändring 
gentemot utländsk valuta −2 273 −3 056 −80 −1 884 −358 −4 −1 134 −8 790 

         

2014         

Nettoposition 9 863 65 995 1 237 1 943 772 34 4 156 84 000 

Effekt av 10 procents förändring 
gentemot utländsk valuta −986 −6 600 −124 −194 −77 −3 −416 −8 400 

 

En 10 procents förändring av valutakursen (SEK) gentemot utländsk valuta skulle medföra en effekt om 6,90 procent (11,14) på årets 
resultat samt 0,36 procent (0,42) på koncernens eget kapital. 
 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk definieras som risken för att koncernen inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden 
för att infria betalningsförpliktelserna ökar avsevärt.  
 
Summan av koncernens skulder i varje kategori anges i nedanstående löptidsanalys. Koncernen har tre huvudsakliga finansieringskällor: 
rörelseskulder, bankfinansiering och privatinlåning. Den inneboende likviditetsrisken hanteras genom att man försöker matcha 
tillgångarnas löptider med skuldernas löptider. Dessutom motverkas den genom likviditetsreserver i syfte att hantera obalans i löptiderna. 
Företaget pantsätter till stor del sina fordringar som säkerhet för sin bankfinansiering. Bankfinansieringen är organiserad så att koncernens 
upptagna krediter automatiskt minskas när fordringarna återbetalas. Metoden för hur företaget sköter sin likviditetsrisk beskrivs i 
riskpolicyn och i detaljerade separata instruktioner.   
 
Riskkontrollfunktionen rapporterar uppföljningen av alla definierade limiter för likviditetsrisker minst en gång per kvartal till styrelsen. Om 
en limit överskrids eskaleras det omedelbart. 
 
Ej utnyttjad kredit vid slutet av rapportperioden uppgick till 1 291 174 tkr (1 613 884). 
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Likviditetskällor, Koncernen      
       

2015  

Belopp i tkr 
upp till 3 
månader 

> 3 till 6 
månader 

> 6 till 12 
månader 1–5 år > 5 år Summa 

Finansiella skulder       

Skulder till kreditinstitut – – – 708 826 – 708 826 

Inlåning från allmänheten 1 823 190 662 326 565 400 908 511 – 3 959 427 

Övriga skulder 1 253 221 – – – – 1 253 221 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 89 556 10 636 2 529 – – 102 721 

Summa 3 165 967 672 962 567 929 1 617 337 – 6 024 195 

       

2014  

Belopp i tkr 
upp till 3 
månader 

> 3 till 6 
månader 

> 6 till 12 
månader 1–5 år > 5 år Summa 

Finansiella skulder       

Skulder till kreditinstitut – – – 386 116 – 386 116 

Inlåning från allmänheten1 1 629 585 809 396 524 275 741 764 – 3 705 020 

Övriga skulder 741 703 – 26 907 – – 768 610 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 91 156 10 578 405 – – 102 139 

Summa 2 462 444 819 974 551 587 1 127 880 – 4 961 885 

1 Upp till 3 månader och > 3 till 6 månader har justerats.    

 

Operativ risk 
Operativ risk definieras som risken för ekonomiska förluster eller renomméförluster till följd av bristfälliga interna processer, mänskliga fel, 
bristfälliga system eller externa händelser. Operativa risker innefattar legala risker och regelefterlevnadsrisker. 
 
Klarnas främsta operativa risk är kopplad till företagets betydande tillväxt. Ökningen av antalet anställda, antalet transaktioner och 
utvecklingen av nya produkter innebär ett ständigt behov av nya strukturer och processer samt utveckling av system. 
 
Grunden för Klarnas arbete med operativa risker är ett ramverk för riskhantering och intern kontroll som beskriver de centrala 
processerna och de identifierade inneboende riskerna. Metoden för bedömning av operativa risker inkluderar kartläggning av alla 
huvudsakliga processer inom verksamheten, identifiering av de främsta riskerna i varje process, beslut om och genomförande av lämpliga 
kontroller och slutligen test av dessa kontroller. Koncernen har även processer för incidentrapportering och 
affärskontinuitet/krishantering samt godkännande av nya produkter, verksamheter, processer och system. Dessa metoder för hur 
företaget hanterar sin operativa risk beskrivs i riskpolicyn och i detaljerade separata instruktioner. 
 
Riskkontrollfunktionen rapporterar uppföljningen av alla definierade limiter för operativa risker (inklusive operationella förluster, 
ackumulerad riskexponering och otillräcklig kontroll) minst en gång per kvartal till styrelsen. Rapporten omfattar även statusen för 
styrningen av den operativa risken. 
 
Klarna använder schablonmetoden för beräkning av kapitalkrav för operativa risker. 
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Kapital 
Klarnas kapitalbas absorberar de oväntade förluster som inte är möjliga att undvika eller lindra och säkerställer att det alltid finns 
tillräckliga finansiella resurser för att kunna möta bolagets förpliktelser. Klarnas kapitalbas fungerar på detta sätt som ett yttersta skydd 
mot risk. 
 
Styrelsen ansvarar för övergripande planering av kapitalstrukturen. Lämplig kapitalplanering bidrar till att företaget är välrustat för att 
möta situationer när det behövs ytterligare kapital. Klarna har en tydligt formulerad syn på vad som utgör en optimal kapitalbas för att 
säkerställa långsiktig överlevnad och ge en tillräcklig buffert vid inträde på nya marknader. Följande faktorer tas i beaktande: 
 

 Minimikapitalkrav enligt lagar och förordningar inklusive buffertar. 

 Ägarnas avkastningskrav och effektiv kapitalhantering. 

 Nödvändig kapitalisering för att motparter ska betrakta Klarna som en tillförlitlig partner och för att skapa förtroende på 
kapitalmarknaden. 
 

Klarnas extra kapital som erfordras under Pelare II och det totala kapitalkravet beräknas genom koncernens Interna 
kapitalutvärderingsprocess (IKU). Mer information om Klarnas kapitalkrav enligt pelare I och II samt Klarnas kapitaltäckning finns i not 33. 
 
Klarnas finansierings- och riskkontrollfunktioner övervakar kontinuerligt kapitaltäckningen för att garantera att kapitalkraven och 
gränserna för kapitalisering följs. Varje överträdelse eskaleras och Klarnas finansiella återhämtningsplan innehåller ett brett urval av 
åtgärder som den verkställande ledningen kan använda i en stressad kapitalsituation. 
 
Utöver de riskkänsliga kapitalmått som diskuterats ovan, övervakar Klarna regelbundet sin bruttosoliditet, det vill säga kapitalisering i 
förhållande till balansomslutning och åtaganden som ligger utanför balansräkningen. Klarnas affärsmodell i kombination med 
myndighetskrav resulterar dock i en välkapitaliserad balansräkning, och en överdriven skuldsättningsgrad ses inte som en väsentlig risk.  
 

 

Not 4    Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Koncernen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar som görs för redovisningsändamål kommer, per 
definition, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan. 
 

Bedömning av nedskrivningsbehov för lån och andra fordringar 
Värdet på koncernens lån och fordringar prövas löpande. Vid behov skrivs lån och fordringar ned till bedömt återvinningsvärde. Det 
uppskattade återvinningsvärdet bygger på en bedömning av motpartens finansiella återbetalningsförmåga. För kollektivt värderade lån 
och fordringar uppskattas framtida kassaflöden bland annat baserat på antaganden om hur observerbara data kan komma att medföra 
kreditförluster. Det slutliga utfallet kan komma att avvika från ursprunglig reserv för kreditförluster. De bedömningar och antaganden som 
används är föremål för regelbunden kontroll och uppföljning. 
 

Nedskrivningsbehov för goodwill och andra immateriella tillgångar 
Koncernen prövar varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd 
nyttjandeperiod i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2 under rubriken ”lmmateriella tillgångar”. Detta testas genom 
uppskattning av återvinningsvärdet, det vill säga det som är högst av försäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Om återvinningsvärdet är 
lägre än det redovisade värdet skrivs tillgången ned. 
 
Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 1 191 710 tkr (1 283 303), varav goodwill uppgick till 866 037 tkr (898 200) vid slutet av 
året. Redovisad goodwill härrör från förvärvet av Sofort AG och Analyzd Technologies Ltd. Not 21 innehåller information om utförd 
nedskrivningsprövning. 
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Not 5    Ränteintäkter     

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Utlåning till kreditinstitut 172 2 013 167 1 989 

Utlåning till allmänheten 1 052 755 920 469 1 081 050 942 994 

Övriga ränteintäkter 145 72 145 72 

Summa 1 053 072 922 554 1 081 362 945 055 

     

 

Not 6    Provisionsintäkter    

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Transaktionsbaserade provisioner 1 329 181 963 184 1 007 800 774 710 

Övriga provisionsintäkter 17 688 18 118 13 614 15 388 

Summa 1 346 869 981 302 1 021 414 790 098 

 

 

Not 7    Räntekostnader    

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Skulder till kreditinstitut −16 472 −13 731 −16 426 −13 696 

Inlåning från allmänheten −61 952 −75 864 −61 952 −75 864 

Övriga räntekostnader −6 232 −4 672 −6 237 −4 680 

Summa −84 656 −94 267 −84 615 −94 240 

 

 

Not 8    Provisionskostnader    

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Provisioner till partner −98 156 −107 259 −89 852 −101 925 

Summa −98 156 −107 259 −89 852 −101 925 

 

 

Not 9    Nettoresultat av finansiella transaktioner   

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Realiserade/orealiserade 
valutakursförändringar −3 633 −8 193 −23 178 29 899 

Ränteintäkter, finansiella instrument 507 2 113 507 2 113 

Räntekostnader, finansiella instrument −8 760 −4 614 −8 266 −4 614 

Övrigt – −261 – – 

Summa −11 886 −10 955 −30 937 27 398 

     

Per den 31 december 2015 hade Klarna AB valutaterminskontrakt som uppgick till 1 263 315 tkr (966 595). 
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Not 10    Anställda och personalkostnader     

                      Koncernen                         Moderbolaget  

  2015 2014 2015 2014  

Medelantal anställda  1 074 1 017 727 700  

varav män  675 629 450 418  

varav kvinnor  399 388 277 282  

       

i Sverige  750 722 727 700  

varav män  456 427 450 418  

varav kvinnor  294 295 277 282  

       

i Norge  15 15 – –  

varav män  13 13 – –  

varav kvinnor  2 2 – –  

       

i Tyskland  210 203 – –  

varav män  137 135 – –  

varav kvinnor  73 68 – –  

       

i Nederländerna  11 10 – –  

varav män  8 7 – –  

varav kvinnor  3 3 – –  

       

i Finland  10 14 – –  

varav män  5 7 – –  

varav kvinnor  5 7 – –  

       

i Israel  33 30 – –  

varav män  24 23 – –  

varav kvinnor  9 7 – –  

       

i Österrike  7 10 – –  

varav män  4 5 – –  

varav kvinnor  3 5 – –  

       

i Storbritannien  10 6 – –  

varav män  8 6 – –  

varav kvinnor  2 – – –  

       

i USA  28 7 – –  

varav män  20 6 – –  

varav kvinnor  8 1 – –  
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Löner, övriga ersättningar och sociala avgifter     

                      Koncernen                         Moderbolaget  

  2015 2014 2015 2014  

Löner och ersättningar till:       

Styrelsen och verkställande direktören¹  −7 362 −6 051 −7 362 −6 051  

Övriga anställda  −676 501 −516 343 −408 032 −340 988  

Summa löner och ersättningar  −683 863 −522 394 −415 394 −347 039  

       

Sociala avgifter enligt lag och avtal  −224 565 −185 650 −186 817 −154 660  

varav pensionskostnader  −58 046 −47 489 −51 672 −42 365  

Summa löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensioner  −908 428 −708 044 −602 211 −501 699  

       

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  Koncernen  

  2015 2014  

  
Antal på 

balansdagen 
Procentandel 

män 
Antal på 

balansdagen 
Procentandel 

män  
       Styrelseledamöter  46 91 % 43 98 %  

Koncernens verkställande direktörer och övriga 
ledande befattningshavare  8 88 % 8 88 %  

       

       

Koncernen 2015       

Löner och ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare  

Grundlön/ 
arvode 

Rörlig 
ersättning 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader Summa 

       

Eva Cederbalk, styrelseordförande 1 −300 – – – −300 

Niklas Adalberth 1 −2 712 – −10 −515 −3 237 

Victor Jacobsson 1 – – – – – 

Jonathan Kamaluddin 1 −150 – – – −150 

Anton Jonathan Levy 1 – – – – – 

Michael Moritz 1 – – – – – 

Nigel Morris1 1 – – – – – 

Sebastian Siemiatkowski, verkställande direktör 1 −2 946 – −2 −727 −3 675 

Knut Frängsmyr, vice verkställande direktör 1 −5 497 – −2 −713 −6 213 

Sara McPhee1 1 – – – – – 

Övriga ledande befattningshavare (6)2  −16 435 −5 653 −295 −3 280 −25 663 

Summa  −28 040 −5 653 −309 −5 236 −39 238 

       
1 Nigel Morris var styrelseledamot fram till den 8 maj 2015. Sara McPhee är ny styrelseledamot sedan den 30 september 2015. 

2 Siffrorna inom parentes hänvisar till antalet personer som erhållit löner och ersättningar under året och inte nödvändigtvis till antalet 
ledamöter vid en viss given tidpunkt.  
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Koncernen 2014       

Löner och ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare  

Grundlön/ 
arvode 

Rörlig 
ersättning 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader Summa 

       

Eva Cederbalk, styrelseordförande 1 −300 – – – −300 

Niklas Adalberth 1 −2 638 – – −635 −3 273 

Klaus Hommels3 1 −150 – – – −150 

Victor Jacobsson 1 – – – – – 

Jonathan Kamaluddin 1 – – – – – 

Anton Jonathan Levy 1 – – – – – 

Michael Moritz 1 – – – – – 

Nigel Morris 1 −150 – – – −150 

Sebastian Siemiatkowski, verkställande direktör 1 −2 788 – −25 −672 −3 485 

Övriga ledande befattningshavare (8)2  −41 917  −25 −3 703 −45 645 

Summa  −47 943 – −50 −5 010 −53 003 

       
3 Klaus Hommels var styrelseledamot fram till maj 2014. 

2 Siffrorna inom parentes hänvisar till antalet personer som erhållit löner och ersättningar under året och inte nödvändigtvis till antalet 
ledamöter vid en viss given tidpunkt.  

       

       

  Moderbolaget  

  2015 2014  

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
Antal på 

balansdagen 
Procentandel 

män 
Antal på 

balansdagen 
Procentandel 

män  
       
Styrelseledamöter  8 75 % 8 88 %  
Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare  8 88 % 8 88 %  

       

       

Moderbolaget 2015       

Löner och ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare  

Grundlön/ 
arvode 

Rörlig 
ersättning 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader Summa 

       

Eva Cederbalk, styrelseordförande 1 −300 – – – −300 

Niklas Adalberth 1 −2 712 – −10 −515 −3 237 

Victor Jacobsson 1 – – – – – 

Jonathan Kamaluddin 1 −150 – – – −150 

Anton Jonathan Levy 1 – – – – – 

Michael Moritz 1 – – – – – 

Nigel Morris1 1 – – – – – 

Sebastian Siemiatkowski, verkställande direktör 1 −2 946 – −2 −727 −3 675 

Knut Frängsmyr, vice verkställande direktör 1 −5 497 – −2 −713 −6 213 

Sara McPhee1 1 – – – – – 

Övriga ledande befattningshavare (6)2  −16 435 −5 653 −295 −3 280 −25 663 

Summa  −28 040 −5 653 −309 −5 236 −39 238 

       
1 Nigel Morris var styrelseledamot fram till den 8 maj 2015. Sara McPhee är ny styrelseledamot sedan den 30 september 2015. 

2 Siffrorna inom parentes hänvisar till antalet personer som erhållit löner och ersättningar under året och inte nödvändigtvis till antalet 
ledamöter vid en viss given tidpunkt.  
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Moderbolaget 2014       

Löner och ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare  

Grundlön/ 
arvode 

Rörlig 
ersättning 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader Summa 

       

Eva Cederbalk, styrelseordförande 1 −300 – – – −300 

Niklas Adalberth 1 −2 638 – – −635 −3 273 

Klaus Hommels3 1 −150 – – – −150 

Victor Jacobsson 1 – – – – – 

Jonathan Kamaluddin 1 – – – – – 

Anton Jonathan Levy 1 – – – – – 

Michael Moritz 1 – – – – – 

Nigel Morris 1 −150 – – – −150 

Sebastian Siemiatkowski, verkställande direktör 1 −2 788 – −25 −672 −3 485 

Övriga ledande befattningshavare (8)2  −41 917  −25 −3 703 −45 645 

Summa  −47 943 – −50 −5 010 −53 003 

       
3 Klaus Hommels var styrelseledamot fram till maj 2014. 

2 Siffrorna inom parentes hänvisar till antalet personer som erhållit löner och ersättningar under året och inte nödvändigtvis till antalet 
ledamöter vid en viss given tidpunkt.  

 
Ersättningar 
Regler om ersättningar finns i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om 
ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning (nedan kallade 
”ersättningsreglerna”). 
 
I enlighet med del åtta i EU:s förordning nr 575/2013, vanligtvis kallad tillsynsförordningen, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar (nedan ”redovisningsreglerna”), ska Klarna minst en gång om året i sin årsredovisning och på 
sin webbplats informera om sin ersättningspolicy och sitt ersättningssystem. 
 
Informationen nedan följer reglerna om offentliggörande. 
 

Klarnas ersättningssystem 
Klarna har en ersättningsstruktur som dels tar hänsyn till vikten av välbalanserade men differentierade ersättningsstrukturer som baserar 
sig på verksamhetens behov och den lokala marknaden och dels stöder en sund och effektiv riskhantering, och därtill inte uppmuntrar ett 
överdrivet risktagande och kortsiktiga vinster eller motverkar Klarnas långsiktiga intressen. 
 
Syftet med ersättningsstrukturen är både att stärka möjligheten att attrahera och behålla talanger i alla befattningar och att stödja jämlik 
och rättvis behandling, men även att säkerställa att Klarnas ersättningar upprätthåller en effektiv riskhantering och följer gällande regler.  
 

Klarnas ersättningskommitté 
Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté bestående av två medlemmar som utsetts av styrelsen. Ersättningskommittén ansvarar för 
att bereda och presentera förslag till styrelsen rörande löner och andra ersättningsfrågor. Detta inkluderar förslag om ersättningspolicy 
och ersättning till medlemmar i koncernens ledningsgrupp och anställda som leder kontrollfunktionerna. Ersättningskommittén ska även 
lägga fram förslag inför årsstämman angående ersättningar till styrelseledamöter och revisorer. Vidare ska ersättningskommittén utföra 
en kvalificerad och oberoende utvärdering av ersättningspolicyn och Klarnas ersättningssystem tillsammans med lämpliga 
kontrollfunktioner. 
 
Ersättningskommittén har haft ett formellt möte under 2015. Kommittén har därutöver löpande behandlat uppkomna ärenden genom 
korrespondens mellan ledamöterna, där formella beslut som inte omfattats av styrelsens beslutsdelegation har rapporterats till och 
dokumenterats av styrelsen på nästkommande styrelsemöte. 
 

Ersättningspolicy och riskanalys av ersättningar 
Klarnas styrelse har antagit en ersättningspolicy avsedd att vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering, motverka 
överdrivet risktagande och vara i linje med Klarnas långsiktiga intressen. Ersättningspolicyn uppdateras när det är nödvändigt.  
 
Klarnas ersättningspolicy, ersättningssystem och förteckning över anställda som kan utöva ett väsentligt inflytande över Klarnas riskprofil 
(särskilt reglerad personal) utvärderas årligen. Utvärderingen inbegriper en analys av samtliga risker som Klarna exponeras eller kan 
komma att exponeras för, inklusive risker förenade med ersättningspolicyn och ersättningsstrukturen. Generellt sett medför Klarnas 
ersättningssystem låg risk jämfört med stora banker och andra kreditinstitut med omfattande handel och annan verksamhet som omfattas 
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av ersättningsreglerna. Riskcykeln i Klarnas kreditverksamhet bedöms vara kort, vilket betyder att varje risk materialiserar sig inom några 
få månader. 
 

Ersättningsstruktur 
Klarna tillämpar följande allmänna principer för ersättning: 

 Ersättningen ska bestämmas individuellt och vara grundad på erfarenhet, kompetens och prestation. 

 Ersättningen ska inte vara diskriminerande. 

 Ersättningen ska vara konkurrenskraftig men inte kontraproduktiv för Klarnas långsiktiga intressen och möjlighet att skapa 
positiva resultat genom en hel ekonomisk cykel. 

 
Klarnas ersättningsstruktur består av både fast och rörlig ersättning. I enlighet med ersättningsreglerna säkerställer Klarna en lämplig 
balans mellan fasta och rörliga komponenter, så att den fasta ersättningen utgör en tillräckligt stor del av anställdas totala ersättning för 
att tillåta Klarna att inte betala några rörliga ersättningar. Det innebär att Klarna kan besluta att den rörliga ersättningen, inklusive 
uppskjutna utbetalningar, under vissa omständigheter kan annulleras delvis eller helt, enligt beskrivningen nedan. 
 
Den rörliga ersättningen ska uppgå till maximalt 100 procent av en anställds totala fasta ersättning såvida inte annat i särskilda fall har 
bestämts av styrelsen.  
 
Rörliga ersättningar ska inte enbart ta hänsyn till den anställde och resultatet i hans/hennes enhet, utan även till Klarnas totala resultat 
samt kvalitativa kriterier såsom att den anställde följer interna regelverk. Ersättningen ska baseras på riskjusterade vinstmått, där såväl 
nuvarande och framtida risker ska beaktas. Klarna ska säkerställa att företaget har rätt att ensidigt minska eller ta tillbaka hela eller delar 
av de rörliga ersättningarna om kriterierna inte uppfylls eller om Klarnas finansiella situation väsentligen försämras.  
 
Om särskilt reglerad personal erhåller rörlig ersättning som överstiger beloppet som är bestämt i ersättningsreglerna, ska sådan ersättning 
skjutas upp och kvarhållas. 
 
I ersättningsreglerna definieras rörlig ersättning enligt följande: ”Ersättning som inte på förhand är bestämd till belopp eller storlek. 
Provisionsbaserad ersättning som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra företagets resultat- eller 
balansräkning anses inte vara rörlig ersättning.” Baserat på denna definition bedömer Klarna att Klarnas försäljningsprovision inte är att 
anse som rörlig ersättning. Försäljningsprovision erbjuds enbart till utvalda anställda som arbetar i Klarnas försäljningsorganisation genom 
olika provisionsmodeller. Provisionsmodellerna utvärderas löpande för att alltid avspegla syftet och för att de ska vara förenliga med 
Klarnas affärsmål.  
 

Aktierelaterade ersättningar 
I vissa jurisdiktioner erbjuder Klarna aktiebaserade betalningar till anställda, bestående av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna 
intjänas under fem likvärdiga årliga delar som motsvarar programmens maximala varaktighet. Programmen kan inte avräknas kontant av 
Klarna. Totalt 165 096 teckningsoptioner anses utgöra aktiebaserade betalningar. Det viktade genomsnittliga lösenpriset följer nedan. 
Utestående teckningsoptioner vid årets början: 464,42 kr. Beviljade under året: 954 kr. Förfallna under året: 470 kr. Utestående vid årets 
slut: 619,08 kr. Alla sådana teckningsoptioner har ett lösenpris på mellan 400 kr och 963 kr. Värdet av beviljade teckningsoptioner har 
fastställts med hjälp av Black Scholes-modellen. 
 
Totalkostnaden för de aktiebaserade betalningarna fördelas över teckningsoptionsprogrammens varaktighet.  Den totala kostnaden för 
aktiebaserade betalningar under 2015 uppgår till 4 576 tkr (0). 
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Ersättningar 2015 
Totalt belopp som kostnadsförts som ersättning: 
 

 Koncernledningen (9 personer1) 38 788 tkr och särskilt reglerad personal (65 personer) 107 568 tkr, sammanlagt 146 356 tkr 
(54 525). Den rörliga ersättningen utgör 5 653 tkr av beloppet som betalats till koncernledningen, utbetalat till två av dess 
medlemmar, och 9 705 tkr av beloppet som betalats till särskilt reglerad personal, utbetalat till 19 mottagare.  
Övriga anställda: 537 507 tkr (467 269). 

1 Siffrorna hänvisar till enskilda personer som erhållit löner och ersättningar under året och inte nödvändigtvis till antalet ledamöter vid en 
viss given tidpunkt. 
 
I nedanstående tabell visas fördelningen av utbetalda rörliga ersättningar under 2015: 
 

Typ av rörlig ersättning Värde av rörlig ersättning (i tkr) Antal mottagare 

Koncern-
ledning 

Särskilt 
reglerad 
personal 

Summa Koncern-
ledning 

Särskilt 
reglerad 
personal 

Summa 

Utbetalt som en 
engångskontantbetalning 
(avseende bonus för 
personalhänvisning/ersättningar
) 

299 2 984 3 283 1 17 18 

Utbetalt i form av aktier, 
aktierelaterade instrument, 
finansiella instrument eller icke-
kontanta förmåner 

– 3 560 3 560 – 10 10 

Utestående uppskjuten 
ersättning1 

– – – – – – 

Beviljad uppskjuten ersättning2 – 720 720 – 2 2 

Utbetald anställningsbonus 5 354 1 422 6 776 1 3 4 

Utbetalt avgångsvederlag – 5 299 5 299 – 4 4 

Beviljade avgångsvederlag  6773 360 1 037 1 1 2 

 
1 Det finns inga belopp för utestående uppskjuten ersättning under 2015 eftersom ingen rörlig ersättning betalades ut under 2014. 
2 Inga minskningar av dessa beviljade uppskjutna ersättningar har gjorts på grund av resultatjusteringar under 2015. 
3 Det högsta avgångsvederlaget som beviljats en enskild person. 
 
En anställd har fått en ersättning som överstiger 1 miljon euro. 
 

 

Not 11    Arvoden och ersättningar till revisorer 
                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

PricewaterhouseCoopers     

Revisionsuppdrag −3 335 −2 006 −1 559 −1 435 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget −65 −610 −65 −610 

Övriga tjänster −319 −611 −62 – 

Summa −3 719 −3 227 −1 686 −2 045 
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Not 12    Operationella leasingåtaganden    

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Summa leasing- och hyreskostnader under året −71 574 −53 165 −46 452 −38 878 

     

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter enligt operationella leasingavtal är som följer: 

Under 1 år −56 205 −45 601 −46 452 −38 878 

Över 1 år och under 5 år −212 753 −10 916 −179 090 – 

Summa −268 958 −56 517 −225 542 −38 878 

 

 

Not 13    Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar 

                     Koncernen                         Moderbolaget 
 

2015 2014 2015 2014 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar −21 603 −24 102 −16 742 −20 789 
Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar −80 471 −66 455 −46 420 −38 815 

Nedskrivningar −1 527 −7 469 −823 −7 454 

Summa −103 601 −98 026 −63 985 −67 058 

 

 

Not 14    Kreditförluster     

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Reserv för kreditförluster −122 215 −1 013 −112 937 −1 013 

Realiserade kreditförluster, netto −213 036 −226 996 −210 683 −226 552 

Summa −335 251 −228 009 −323 620 −227 565 

 

 

Not 15    Skatt     

                     Koncernen                         Moderbolaget 

Skatt på resultatet 2015 2014 2015 2014 

     

Aktuell skatt     

Periodens skattekostnad −43 822 −35 187 −10 088 −26 907 

Justering av skatt hänförlig till tidigare år −112 – −771 – 

Summa aktuell skatt −43 934 −35 187 −10 859 −26 907 

     

Uppskjuten skatt     

Uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 1 218 9 170 – – 

Summa uppskjuten skatt 1 218 9 170 – – 

     

Redovisad skattekostnad −42 716 −26 017 −10 859 −26 907 
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Den effektiva skatten på inkomst före skatt avviker från den nominella skattesatsen beroende på följande poster: 

     

 2015 2014 2015 2014 

     

Resultat före skatt 170 127 101 441 57 879 102 657 

     

Inkomstskatt beräknad enligt gällande 
nationella skattesatser för resultat i respektive 
land −44 703 −21 305 −12 733 −22 585 

Ej skattepliktiga intäkter 3 636 76 3 640 16 

Ej avdragsgilla kostnader −1 315 −4 638 −880 −4 204 

Schablonintäkt på periodiseringsfond −226 −135 −115 −134 

Effekt av ändrad skattesats 4 −15 – – 

Justeringar hänförliga till tidigare år −112 – −771 – 

Redovisad skattekostnad −42 716 −26 017 −10 859 −26 907 

     

Effektiv skattesats 25,1 % 25,6 % 18,8 % 26,2 % 

     

Uppskjutna skattefordringar                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Saldot omfattar temporära skillnader hänförliga 
till:     

Underskottsavdrag – 7 612 – – 

Reserv för kreditförluster 1 946 – – – 

Övrigt 300 218 – – 

Summa uppskjutna skattefordringar 2 246 7 830 – – 

     

Uppskjutna skatteskulder                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Saldot omfattar temporära skillnader hänförliga 
till:     

Immateriella anläggningstillgångar 61 059 73 606 – – 

Obeskattade reserver 18 009 15 591 – – 

Övrigt 1005 13 – – 

Summa uppskjutna skatteskulder 80 073 89 210 – – 

 

     

Not 16    Bokslutsdispositioner 

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Ytterligare avskrivningar – – 3 508 11 594 

Förändring av periodiseringsfond – – −14 500 −40 000 

Summa – – −10 992 −28 406 
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Not 17    Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.  

              Koncernen 2014         Moderbolaget 2014 

  
Anskaffnings-

kostnad Verkligt värde 
Anskaffnings-

kostnad Verkligt värde 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 1 – – – – 

Emitterade av offentliga organ, kommuner  790 670 790 348 790 670 790 348 

Summa  790 670 790 348 790 670 790 348 

      

– i svensk valuta  790 670 790 348 790 670 790 348 

– i utländsk valuta 1 – – – – 
      

              Koncernen 2014         Moderbolaget 2014 

  
Anskaffnings-

kostnad Verkligt värde 
Anskaffnings-

kostnad Verkligt värde 

Belåningsbara statsskuldsförbindelser  149 902 149 960 149 902 149 960 

Emitterade av offentliga organ, kommuner  349 572 349 882 349 572 349 882 

Summa  499 474 499 842 499 474 499 842 
      

– i svensk valuta  499 474 499 842 499 474 499 842 
– i utländsk valuta 1 – – – – 

      

Det redovisade beloppet för belåningsbara statsskuldsförbindelser med en återstående löptid på upp till ett år uppgår till 
790 670 tkr (449 474). 

     

Not 18    Utlåning till kreditinstitut   

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Utlåning till kreditinstitut 499 754 756 176 313 890 674 074 

     

– i svensk valuta 239 051 600 972 239 006 600 925 

– i utländsk valuta 260 703 155 204 74 884 73 149 
     

All utlåning till kreditinstitut är betalbar på anfordran. Bokfört värde överensstämmer med verkligt värde. 

     
      
Not 19    Utlåning till allmänheten    

                      Koncernen                         Moderbolaget 

  2015 2014 2015 2014 

Utlåning till allmänheten  6 403 469 4 680 706 6 813 313 5 243 631 

Reserv för kreditförluster  −365 743 −234 483 −356 468 −234 483 

Summa utlåning till allmänheten  6 037 726 4 446 223 6 456 845 5 009 148 

      

Ingående reserv  −234 483 −217 569 −234 483 −217 569 

Årets reservering, netto  −122 215 −1 013 −112 937 −1 013 

Valutaeffekter 1 −9 045 −15 901 −9 048 −15 901 

Utgående reserv  −365 743 −234 483 −356 468 −234 483 
      

Alla lån och fordringar bedöms antingen individuellt eller kollektivt för nedskrivning. Den absolut största delen av reserven i 
början av året återförs i slutet av räkenskapsåret och ersätts med reserveringar för nya lån och fordringar. 

      

Verkligt värde överensstämmer med bokfört värde.   
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Not 20    Aktier och andelar i koncernföretag   

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Andelar i koncernföretag – – 543 999 539 736 

     

   2015 2014 

Koncernföretag Antal aktier Andel Bokfört värde Bokfört värde 

Analyzd Technologies Ltd., Cypern, organisationsnummer 273011 1 000 100 % 18 215 18 215 

Ident Inkasso AB, Sverige, organisationsnummer 596918-1158 50 000 100 % 50 50 

Klarna Austria GmbH, Österrike, organisationsnummer 387052w 1 100 % 300 300 

Klarna B.V., Nederländerna, organisationsnummer 50315250 18 000 100 % 173 173 

Klarna Germany Holding GmbH, Tyskland, organisationsnummer 
HRB 153963 B 25 000 100 % 520 605 520 605 

Klarna GmbH, Tyskland, organisationsnummer HRB 77353 25 000 100 % 243 243 

Klarna Inc., USA, organisationsnummer 99-0365994 10 000 000 100 % 4 264 1 

Klarna Norge AS, Norge, organisationsnummer 995 515 164 10 000 100 % 122 122 

Klarna OY, Finland, organisationsnummer 2247127-6 2 500 100 % 27 27 

Klarna UK Ltd., Storbritannien, organisationsnummer 8706739 1 100 % 0 0 

   543 999 539 736 

 

2015      1 

Koncernföretag 
Geografiskt 
område 

Summa 
rörelseintäkter 

   
Rörelseresultat Skatter 

Medelantal 
anställda 

Statliga 
subventioner 

Analyzd Technologies Ltd. Cypern – −17 – – – 

Ident Inkasso AB Sverige 20 375 940 88 23 – 

Klarna Austria GmbH Österrike 6 105 339 −96 3 – 

Klarna B.V. Nederländerna 17 610 844 −177 11 – 

Klarna Germany Holding GmbH Tyskland – 101 424 −32 053 – – 

Klarna GmbH Tyskland 58 986 3 122 −1 030 57 – 

Klarna Ltd. Israel 48 790 3 711 −704 33 – 

Klarna Norge AS Norge 20 710 989 −287 15 – 

Klarna OY Finland 11 506 546 −114 10 – 

Klarna UK Ltd. Storbritannien 35 745 1 612 −415 10 – 

Klarna, Inc. USA 124 534 −3 −327 28 – 

Sofort GmbH1 Tyskland 342 598 1 342 21 153 – 

Sofort Austria GmbH Österrike 6 405 779 −195 4 – 
       

1 Tidigare Sofort AG       
       
2014       

Koncernföretag 
Geografiskt 
område 

Summa 
rörelseintäkter 

   
Rörelseresultat Skatter 

Medelantal 
anställda 

Statliga 
subventioner 

Analyzd Technologies Ltd. Cypern – −14 – – – 

Ident Inkasso AB Sverige 19 346 1 082 −533 22 – 

Klarna Austria GmbH Österrike 10 749 598 −190 5 – 

Klarna B.V. Nederländerna 14 338 784 −148 10 – 

Klarna Germany Holding GmbH Tyskland – −22 373 7 260 – – 

Klarna GmbH Tyskland 59 771 3 381 −1 076 45 – 

Klarna Ltd. Israel 36 967 1 454 −318 30 – 

Klarna Norge AS Norge 16 863 956 −273 15 – 

Klarna OY Finland 11 121 617 −132 14 – 

Klarna UK Ltd. Storbritannien 14 035 794 −181 6 – 

Klarna, Inc. USA 6 999 391 −3 7 – 

Sofort AG Tyskland 199 061 49 641 −13 538 158 – 

Sofort Austria GmbH Österrike 5 627 821 −240 5 – 
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Not 21    Immateriella tillgångar 

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Anskaffningskostnad vid årets början 1 370 774 146 481 196 344 137 394 

Goodwill 834 789 9 806 – – 

Varumärken 65 734 – – – 

Licenser 31 041 19 460 29 448 19 460 

Övriga immateriella tillgångar 355 532 117 935 166 896 117 934 

Ackumulerad valutakurseffekt 83 678 −720 – – 

     

Förvärv under året −12 736 1 224 293 28 972 58 950 

Goodwill – 824 983 – – 

Varumärken – 65 734 – – 

Licenser 4 381 17 950 4 067 16 357 

Övriga immateriella tillgångar 26 431 237 597 25 727 48 962 

Avyttringar under året −1 527 −6 369 −822 −6 369 

Valutaeffekter −42 021 84 398 – – 

     

Anskaffningsvärde vid årets slut 1 358 038 1 370 774 225 316 196 344 

     

Avskrivningar vid årets början −86 750 −25 325 −57 771 −25 325 

Licenser −14 676 −6 251 −14 277 −6 251 

Övriga immateriella tillgångar −70 735 −19 074 −43 494 −19 074 

Ackumulerad valutakurseffekt −1 339 – – – 

     

Avskrivningar under året −78 858 −61 425 −46 420 −32 446 

Licenser −7 963 −14 794 −7 528 −14 395 

Övriga immateriella tillgångar −72 508 −51 661 −38 892 −24 420 

Avyttringar under året – 6 369 – 6 369 

Valutaeffekter 1 613 −1 339 – – 

     

Avskrivningar vid årets slut −165 608 −86 750 −104 191 −57 771 

     

Redovisat värde vid årets slut 1 191 710 1 283 303 121 125 138 573 

Goodwill 866 037 898 200 – – 

Varumärken 68 253 70 785 – – 

Licenser 12 730 16 346 11 710 15 171 

Övriga immateriella tillgångar 244 690 297 972 109 415 123 402 
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Nedskrivningsprövning av goodwill och immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod 
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod testas för nedskrivning minst en gång per år eller oftare om 
händelser eller förändringar indikerar att en försämring i värdet kan ha uppstått. Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan 
redovisat belopp och återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högre av det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet för en tillgång eller kassagenererande enhet. Nyttjandevärdet är nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. 
 
Koncernens redovisade goodwill och immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod är hänförlig till förvärvet av Sofort AG och 
Analyzd Technologies Ltd. Förväntade framtida kassaflöden för den kassagenererande enheten är baserad på en femårsprognos. 
Prognosen baserar sig på interna bedömningar av inkomst- och kostnadsutveckling. En långsiktig tillväxtnivå har tillämpats för åren efter 
den första femårsperioden. Den långsiktiga tillväxten som används för kassaflödesprognosen är 2 procent för 2015. Det förväntade 
kassaflödet har diskonterats till nuvärde med hjälp av en diskonteringsränta som är baserad på den riskfria räntan och en bolagsspecifik 
riskjustering. Diskonteringsräntan som användes för 2015 var 11,4 (10,5) procent före skatt. Resultatet av nedskrivningstestet visade att 
återvinningsvärdet är större än det redovisade beloppet med bred marginal och att en nedskrivning därmed inte var nödvändig. 
 

 

Not 22    Materiella tillgångar       

                     Koncernen                         
M
o
d
er
b
ol
a
g
et 

                    Koncernen  

 2015 2014  2015 2014  

Anskaffningskostnad vid årets början 89 713 81 359  73 899 74 055  

Inventarier 89 134 81 359  73 899 74 055  

Ackumulerad valutakurseffekt 579 –  – –  

       

Förvärv under året 28 639 8 354  8 888 −156  

Byggnader och mark 6 537 –  – –  

Inventarier 22 492 37 856  8 888 29 902  

Avyttringar under året −137 −30 081  – −30 058  

Valutaeffekter −253 579  – –  

       

Anskaffningsvärde vid årets slut 118 352 89 713 1 82 787 73 899 1 

       

Avskrivningar vid årets början −43 474 −37 770  −36 771 −35 006  

Inventarier −43 085 −37 770  −36 771 −35 006  

Ackumulerad valutakurseffekt −389 –  – –  

       

Avskrivningar under året −21 358 −5 704  −16 739 −1 765  

Inventarier −21 603 −24 102  −16 742 −20 789  

Avyttringar under året 97 18 787  3 19 024  

Valutaeffekter 148 −389  – –  

       

Avskrivningar vid årets slut −64 832 −43 474 1 −53 510 −36 771 1 

       

Redovisat värde vid årets slut 53 520 46 239  29 277 37 129  

Byggnader och mark 6 537 –  – –  

Inventarier 46 983 46 239  29 277 37 129  
       

1 Det utgående saldot har beräknats om.       
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Not 23    Övriga tillgångar     

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Kundfordringar 66 349 67 081 24 811 33 084 

Fordringar på koncernföretag 3 542 – 207 808 33 519 

Skattefordringar 16 353 16 686 – – 

Uppskjuten skatt 2 246 7 830 – – 

Derivat 14 979 – 14 979 – 

Övriga fordringar 31 461 37 114 25 857 34 470 

Summa 134 930 128 711 273 455 101 073 

 

 

Not 24    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Upplupen ränta – – 22 390 23 221 

Övriga upplupna intäkter 1 558 1 309 1 233 1 309 

Förutbetalda hyror 770 690 – – 

Förbetalda försäkringsavgifter 168 – – – 

Övriga förutbetalda kostnader 35 541 32 714 32 410 30 048 

Summa 38 037 34 713 56 033 54 578 

 

 

Not 25    Skulder till kreditinstitut   

                      Koncernen                         Moderbolaget 

  2015 2014 2015 2014 

Skulder till kreditinstitut  708 826 386 116 708 826 386 116 

      

– i svensk valuta  501 609 271 340 501 609 271 340 

– i utländsk valuta  207 217 114 776 207 217 114 776 
      

Skulder till kreditinstitut fördelade enligt återstående löptid.  
      

Betalbar vid anfordran 1 – – – – 

Högst 3 månader 1 – – – – 

Längre än 3 månader men högst 1 år 1 – – – – 

Längre än 1 år men högst 5 år 1 708 826 386 116 708 826 386 116 

Längre än 5 år 1 – – – – 
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Not 26    Inlåning från allmänheten     

 Koncernen 2015 Koncernen 2014 

 Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde  Verkligt värde 

      

Privatpersoner 3 514 195 3 557 049 3 343 393  3 383 510 

Företag 390 678 392 080 326 000  327 940 

Övriga organisationer 54 554 54 935 35 627  36 002 

Summa 3 959 427 4 004 063 3 705 020  3 747 453 

      

Per valuta      

– i svensk valuta 2 734 264 2 748 567 2 815 976 1 2 836 143 

– i utländsk valuta 1 225 163 1 255 496 889 045 1 911 310 

Summa 3 959 427 4 004 063 3 705 020  3 747 453 

      

Inlåning från allmänheten fördelad på återstående löptid.   

      

Betalbar vid anfordran 1 268 300 1 268 405 1 007 156 1 1 007 180 

Högst 3 månader 554 890 556 104 622 429 1 623 965 

Längre än 3 månader men högst 1 år 1 227 726 1 238 212 1 333 671 1 1 346 450 

Längre än 1 år men högst 5 år 908 511 941 342 741 764  769 857 

      

      

 Moderbolaget 2015 Moderbolaget 2014 

 Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde  Verkligt värde 

      

Privatpersoner 3 514 195 3 557 049 3 343 393  3 383 510 

Företag 390 678 392 080 326 000  327 940 

Övriga organisationer 54 554 54 935 35 627  36 002 

Summa 3 959 427 4 004 063 3 705 020  3 747 453 

      

Per valuta      

– i svensk valuta 2 734 264 2 748 567 2 815 976 1 2 836 143 

– i utländsk valuta 1 225 163 1 255 496 889 045 1 911 310 

Summa 3 959 427 4 004 063 3 705 020  3 747 453 

      

Inlåning från allmänheten fördelad på återstående löptid.   

      

Betalbar vid anfordran 1 268 300 1 268 405 1 007 156 1 1 007 180 

Högst 3 månader 554 890 556 104 622 429 1 623 965 

Längre än 3 månader men högst 1 år 1 227 726 1 238 212 1 333 671 1 1 346 450 

Längre än 1 år men högst 5 år 908 511 941 342 741 764  769 857 

1 Siffrorna för 2014 har räknats om.      

      

Beräkningen av verkligt värde för inlåning från allmänheten baseras på information på nivå 2 genom observerbar 
marknadsinformation i form av avkastningskurvor. Inlåning från allmänheten grupperas efter löptid varefter genomsnittlig 
löptid och räntor beräknas för respektive grupp. Vid beräkningen av det verkliga värdet av respektive inlåningsgrupp 
beräknas det framtida värdet av inlåningen från allmänheten, för att sedan diskonteras enligt avkastningskurvor med 
motsvarande löptider. 
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Not 27    Övriga skulder     

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Leverantörsskulder 52 661 20 723 44 681 13 078 

Personalens källskatt 18 435 26 356 12 503 19 546 

Skulder till dotterbolag 62 054 36 080 165 674 82 209 

Skatteskulder 42 406 35 559 2 780 10 380 

Skulder till butiker 1 135 688 698 050 1 109 859 698 050 

Derivat – 2 235 – 2 235 

Övriga skulder 2 819 11 522 1 689 8 731 

Summa 1 314 063 830 525 1 337 186 834 229 

 

 

Not 28    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Upplupna personalrelaterade kostnader 126 515 83 808 104 721 70 003 

Upplupna provisioner till partners 13 950 11 242 13 950 11 242 

Övriga upplupna kostnader 90 175 90 897 77 053 86 249 

Övriga förutbetalda intäkter −1 – – – 

Summa 230 639 185 947 195 724 167 494 

 

 

Not 29    Avsättningar     

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Avsättningar vid årets början 1 797 – – – 

Pågående juridiska ärenden och skattetvister 1 011 – – – 

Övriga avsättningar 785 – – – 

     

Tillkommande 272 1 882 – – 

Pågående juridiska ärenden och skattetvister – 1 011 – – 

Övriga avsättningar 272 871 – – 

     

Använda belopp – −85 – – 

Övriga avsättningar – −85 – – 

     

Valutaeffekter −63 – – – 

Pågående juridiska ärenden och skattetvister −35 – – – 

Övriga avsättningar −28 – – – 

     

Avsättningar vid årets slut 2 005 1 797 – – 

Pågående juridiska ärenden och skattetvister 976 1 011 – – 

Övriga avsättningar 1 029 785 – – 
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Not 30    Obeskattade reserver    

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Ytterligare avskrivningar – – −13 269 −9 762 

Periodiseringsfond – – 95 129 80 630 

Summa – – 81 860 70 868 

 

Not 31    Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden  

                     Koncernen                         Moderbolaget 

 2015 2014 2015 2014 

Avseende skulder till kreditinstitut     

Pantsatta lån och fordringar 4 603 602 3 582 416 4 603 602 3 582 416 
     

Ansvarsförbindelser − – – – 

Åtaganden − − − − 

Summa 230 639 185 947 195 724 167 494 

 

Klarna AB pantsätter kontinuerligt delar av sina lån och fordringar för att möjliggöra ökad upplåning. De pantsatta tillgångarna är 
säkerhet för skulder till kreditinstitut och säkrar koncernens lånefacilitet. Skulderna uppgick till 708 826 tkr (386 116) den 31 december 
2015. 

 
 

Not 32    Upplysningar om närstående parter 

Koncernen och moderbolaget 
Följande definieras som närstående parter: alla företag inom Klarnakoncernen, aktieägare i Klarna Holding AB med betydande inflytande, 
styrelseledamöter i Klarna Holding AB och Klarna AB samt ledande befattningshavare och nära familjemedlemmar samt företag där sådana 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ett betydande inflytande. 
 
Följande transaktioner har ägt rum med närstående parter: 

 

2015 Klarna Holding Dotterbolag 

Närstående parter – intäkter och kostnader   
   
Ränteintäkter – 28 295 

Räntekostnader – −6 

   

Sålda tjänster, sälj – 10 188 

   

Köpta tjänster, sälj – 305 498 

Köpta tjänster, produktutveckling – 48 973 

   

Lämnat koncernbidrag 230 – 

Erhållet koncernbidrag – 900 

   

2015 Klarna Holding Dotterbolag 

Närstående parter – tillgångar och skulder   
   
Lånefordringar, kortfristiga – 727 724 

Övriga kortfristiga fordringar 3 542 41 715 

Låneskulder, kortfristiga – 1 760 

Övriga kortfristiga skulder 62 054 101 860 
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2014 Klarna Holding Dotterbolag 

Närstående parter – intäkter och kostnader   
   
Ränteintäkter – 22 525 

Räntekostnader – −8 

   

Sålda tjänster, sälj – 10 000 

   

Köpta tjänster, sälj – 157 074 

Köpta tjänster, produktutveckling – 37 164 

   

Erhållet koncernbidrag – 1 000 

   

2014 Klarna Holding Dotterbolag 

Närstående parter – tillgångar och skulder   
   
Lånefordringar, kortfristiga – 581 441 

Övriga kortfristiga fordringar – 38 223 

Låneskulder, kortfristiga – 2 321 

Övriga kortfristiga skulder 36 080 43 808 
   

Fakturering inom koncernen sköts enligt normala marknadsmässiga villkor, där dotterbolagen fakturerar sina 
utgifter till Klarna AB inklusive ett pålägg. 

   
Not 10 innehåller information om transaktioner med styrelsen, verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare 
.  

Not 33    Kapitaltäckning 

Kapitaltäckningsföreskrifter 
Kapitaltäckning är ett mått på finansiell styrka, vanligtvis uttryckt som relationen mellan kapital och tillgångar. Inom EU anges 
kapitaltäckningskraven i kapitaltäckningsdirektivet (CRD IV) och kapitaltäckningsförordningen (CRR) som trädde i kraft under 2014. 
Föreskrifterna bygger på kapitaltäckningsstandarden Basel III och innehåller minimikrav för kapitalbasen i relation till riskviktade 
exponeringsbelopp (Pelare I), regler för den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU) (Pelare II) och regler om informationskrav 
avseende t.ex. risk och kapitaltäckning (Pelare III).  
 
Under 2015 uppfyllde Klarna, i likhet med tidigare år, de föreskrivna minimikapitalkraven och buffertnivåerna.  
 
Uppgifterna i årsredovisningen om kapitaltäckning är baserade på Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25). Övriga upplysningar 
som krävs enligt Pelare III finns på Klarnas hemsida www.klarna.com. 
 

Den konsoliderade situationen 
I den konsoliderade situationen ingick alla företag i Klarna Holding-koncernen. Inga justeringar har gjorts vid beräkning av 
kapitaltäckningskraven från koncernens konsoliderade siffror. 
 

http://www.klarna.com/
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Kapitalbas                  Konsoliderad situation                     Moderbolaget 

  2015 2014 2015 2014 

Kärnprimärkapital: instrument och reserver     

1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 2 027 320 1 674 522 1 448 959 1 071 959 

 varav: Aktiekapital  1 860 1 693 52 752 52 752 

2 Balanserade vinstmedel 285 689 279 738 818 290 742 719 

3 Ackumulerat övrigt totalresultat (och andra reserver) 78 661 – 63 851 55 277 

5a 
Oberoende reviderat delårsresultat, netto efter avdrag 
för förutsebara kostnader och utdelningar 127 212 75 215 47 020 75 750 

6 Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 518 882 2 029 475 2 378 120 1 945 705 

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar     

8 
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för 
tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) (1 130 651) (1 209 697) (121 125) (138 573) 

28 
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av 
kärnprimärkapital (1 130 651) (1 209 697) (121 125) (138 573) 

29 Kärnprimärkapital 1 388 231 819 777 2 256 995 1 807 132 

Primärkapitaltillskott     

44 Primärkapitaltillskott – – – – 

45 
Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + 
primärkapitaltillskott) 1 388 231 819 777 2 256 995 1 807 132 

Supplementärkapital: instrument och avsättningar     

58 Supplementärkapital – – – – 

59 
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + 
supplementärkapital) 1 388 231 819 777 2 256 995 1 807 132 

60 Totala riskvägda tillgångar 7 231 298 5 398 184 8 714 686 6 914 565 

Kapitalrelationer och buffertar     

61 
Kärnprimärkapital (som procentandel av det riskvägda 
exponeringsbeloppet) 19,2 % 15,2 % 25,9 % 26,1 % 

62 
Primärkapital (som procentandel av det riskvägda 
exponeringsbeloppet) 19,2 % 15,2 % 25,9 % 26,1 % 

63 
Totalt kapital (som procentandel av det riskvägda 
exponeringsbeloppet) 19,2 % 15,2 % 25,9 % 26,1 % 

64 
Institutspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital i 
enlighet med     

 
artikel 92.1 a plus krav på kapitalkonserveringsbuffert och 
kontracyklisk buffert,     

 
plus systemriskbuffert, plus buffert för systemviktiga 
institut uttryckt     

 
som en procentandel av det riskvägda 
exponeringsbeloppet) 3,1 % 2,5 % 3,0 % 2,5 % 

65 varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

66 varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 0,6 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

67 varav: krav på systemriskbuffert 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

68 

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 
(som en procentandel av det riskvägda 
exponeringsbeloppet) 11,2 % 4,7 % 17,9 % 15,6 % 

Belopp under tröskelvärdena för avdrag (före fastställande av riskvikt)    

75 
Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av 
temporära skillnader (belopp under tröskelvärdet     

 
på 10 procent, netto efter minskning för tillhörande 
skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) 2 246 7 830 – – 
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Kapitalkrav och riskexponeringsbelopp Konsoliderad situation Moderbolaget 

  2015 2014 2015 2014 

Riskexponeringsbelopp     

Kreditrisk enligt schablonmetoden 4 887 055 3 714 271 5 967 180 4 788 483 

Marknadsrisk enligt schablonmetoden 53 354 75 274 493 823 508 200 

Operativ risk enligt schablonmetoden 2 290 889 1 608 639 2 253 683 1 617 882 

Summa riskexponeringsbelopp 7 231 298 5 398 184 8 714 686 6 914 565 
      
      

Kreditriskexponeringsbelopp enligt schablonmetoden    

Exponeringar mot institut 105 487 153 365 68 300 136 936 

Exponeringar mot företag 127 778 13 460 568 638 576 385 

Exponeringar mot hushåll 4 390 395 3 270 351 4 374 195 3 270 351 

Fallerande exponeringar 56 088 72 295 55 947 72 295 

Aktieexponeringar 12 315 – 556 314 539 736 

Övriga poster 194 992 204 800 343 785 192 780 

Summa kreditriskexponeringsbelopp 4 887 055 3 714 271 5 967 179 4 788 483 
      
      

Marknadsriskexponeringsbelopp enligt schablonmetoden    

Valutakursrisk 53 354 75 274 493 823 508 200 

Summa marknadsrisk enligt schablonmetoden 53 354 75 274 493 823 508 200 
      

Kapitalkrav    

Kreditrisk enligt schablonmetoden 390 964 297 142 477 374 383 079 

Marknadsrisk enligt schablonmetoden 4 268 6 022 39 506 40 656 

Operativ risk enligt schablonmetoden 183 271 128 691 180 295 129 430 

Summa kapitalkrav 578 504 431 855 697 175 553 165 

 

Den interna kapitalutvärderingsprocessen ”IKU” 
Syftet med IKU är att säkerställa att Klarna klart och riktigt identifierar, bedömer och hanterar alla risker man exponeras mot. I processen 
bedöms de finansiella resurser som krävs för att täcka riskerna och säkerställa att Klarna har tillgång till tillräckligt kapital och likviditet för 
att stödja affärsstrategin över planeringshorisonten under alla möjliga marknadsförhållanden. Det viktigaste styrdokumentet för IKU är 
IKU-policyn. I detta dokument definierar Klarnas styrelse ansvar, processer och regler för IKU. IKU utförs minst en gång om året.  
 
Det framräknade kapitalkravet baserar sig på minimikapitalet enligt Pelare I samt kapitalkravet för övriga risker som fastställts i IKU. Det 
internt fastställda kapitalkravet uppgick till 730 675 tkr för Klarna AB och 612 004 tkr för den konsoliderade situationen. Klarna har således 
tillräckligt kapital för att täcka minimikravet enligt Pelare I och II.  

 

Not 34    Väsentliga händelser efter utgången av rapporteringsperioden 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter utgången av rapporteringsperioden. 
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