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2019 i korthet

Intäkter 

152,1 
Mkr

Antal
transaktioner

+45 %

Resultat före skatt

 +13 % Resultat per aktie
 

24,2 kr 

Föreslagen 
utdelning 

7,3 
kr/aktie

Tillgångar under 
förvaltning med årligt 

arvode

 1,5 Mdr

Kapital under 
administration

 8,7 Mdr

Börsvärde

464 Mkr
per 31/12 2019
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Mangold
– Entreprenörens 
bästa finansiella 
partner
Mangold är fondkommissionären som på 20 år vuxit kraftigt och gått från 

den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer 

inom	flera	av	sina	tjänsteområden.	Mangold	erbjuder	finansiella	tjänster	

till företag, institutioner och privatpersoner genom sina två segment 

Investment Banking och Private Banking.

Mangold växer tillsammans med entreprenörer och har som vision att vara 

det	naturliga	valet	för	företag	och	personer	med	potential.		Som	finansiell	

partner är Mangold ett stöd för bolagens utveckling, och bidrar därmed till 

innovationer, värden och arbetstillfällen i Sverige.

Mangold	ger	anpassade	lösningar	som	kan	täcka	kunders	alla	finansiella	

behov och är en av de ledande aktörerna på de marknadsplatser bolaget är 

medlem på; Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nordic Growth Market 

och Spotlight Stock Market. 

Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn 

och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden. Bolaget är derivatmedlem på Nasdaq Stockholm 

samt clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare 

är Mangold Fondkommission medlem i branschorganisationerna SwedSec 

Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen.

Mangold grundades år 2000. Bolaget har omkring 90 anställda med kontor i 

Stockholm och Malmö. Mangold är noterat på Nasdaq First  

North Premier Growth Market sedan 2012.
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Affärsidé och mål

 Affärsidé

Vi erbjuder finansiella  
lösningar till företag och  

personer med potential, som  
levereras på ett personligt  
sätt med hög servicenivå  

och tillgänglighet

 Vision

Mangold ska bli det  
naturliga valet för företag  

och personer med potential

 Värderingar

Tillgängliga, personliga,  
engagerade och  
ansvarstagande

2019 Mål

Tillväxt 13 % 15 %

Rörelsemarginal 10 % 25 %

Återkommande 
intäkter

30 % 35 %

Måluppfyllelse 2019

Mangolds 
finansiella 

mål 

Tillväxten skall i genomsnitt  
vara 15 procent per år

Rörelsemarginalen skall 
i genomsnitt vara 25 procent över 

en konjunkturcykel

De återkommande intäkterna  
ska uppgå till 35 procent av 

kostnaderna före bonus
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Flerårsöversikt
2010–2019

Rörelseresultat
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Rörelseintäkter 

Uppföljning mot finansiella mål
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Historisk tidslinje

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mangold grundas

Nordnet köper  
15 % av  

Mangold

Växer som 
emissionsinstitut

Corporate 
Finance 

etableras

Trader 
Fondkommission 
förvärvas och blir 

basen för  
Värdepapper- 

handeln

Bolaget köps 
tillbaka av 
anställda

Market Making etableras

Mangold noteras 
på Nasdaq First 
North Premier

Per-Anders 
Tammerlöv 

tillträder som 
VD

Tillstånd 
Finland och 

Norge

Förvärv av
Mangold KF

Regionalkontor  
i Malmö  

etableras

Intäkter över  
50 Mkr

Förvärv 
Skandinaviska 
Kreditfonden

Private 
Banking 

bildas

Intäkter över  
100 Mkr

Mangold Insight 
lanseras

Investment  
Banking bildas

Förvärv 
av QQM

Förvärv av 
Resscapital

Förvärv  
av NOWO
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Verksamheten

Mangold AB är holdingbolaget, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets 

verksamhet utgörs till största del av Mangold Fondkommission AB, som är den kundinriktade 

verksamheten, uppdelad på två rapporteringsbara segment; Investment Banking och Private Banking. 

Mangold	Fondkommission	har	också	ett	antal	stabsfunktioner;	Back-Office,	Compliance,	Ekonomi,	HR,	

IT, Legal, Marknad och Risk. Var och en av dessa fungerar som ett stöd för affärsverksamheten för att 

skapa	ett	väl	fungerande	finansiellt	företag.	

BOARD

Certified Adviser

(Michael

Proszynski)

Corporate 

Finance 

(Erik

Josefsson)

Issuing

Services

(Henric 

Malm)

Market 

Making 

(Hak-Hyun  

Lee)

Mangold 

Insight

(Jan 

Glevén)

Distribution

(Patric 

Holmberg)

Securities

(Alexander Marsh)

Wealth 

Management

(Rickard

Fagerudd)

Investment Banking (Charles Wilken)

Compliance (Fredrik Styrlander)

Private Banking (Alexander Marsh)

Internal auditor (Grant Thornton)

CEO 

(Per-Anders Tammerlöv)

Risk Management (Quoc Duong)

Finance (Jonathan Bexelius) Service Functions (David Jansson)

IT (David Jansson)

HR & Office Management (Linnea Stenströmer)

Back Office (Mia Isopahkala)

Marketing & Communication (Rebecka Röös)Legal (David Holmström)
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Vi lämnar ett år med både intäktsrekord och ökat resultat bakom oss. Det känns 

extra glädjande nu när Mangold också fyller 20 år. Bolaget grundades år 2000 

och har gjort en storartad resa med en över tid lönsam tillväxt. Vi har utvecklat 

ett brett utbud av tjänster och produkter riktade mot företag och personer med 

potential. Vi har under åren gjort oss ett namn som en engagerad, personlig, 

tillgänglig	och	ansvarsfull	finansiell	partner.			

Samtidigt som jag är tacksam för de anställdas insatser för bolagets framgång 

så är jag också stolt över det samhällsekonomiska stöd Mangold utgör. Vi servar 

tillväxtmotorn	i	Sverige.	Enligt	siffror	från	Statistiska	Centralbyrån	finns	fyra	

av fem jobb i Sverige i företag med färre än 50 anställda, den kundgrupp som 

vi	främst	riktar	vårt	erbjudande	av	finansiella	tjänster	mot.	Mangold	har	sedan	

bolaget grundats nischat in sig mot entreprenörer och tillväxtbolag, företag vi 

ser har en potential. Vi har tillsammans med dessa vuxit till vad vi är idag.

När vi tittar på 2019 ser vi att vår verksamhet växer på ett stabilt sätt och  

att våra ökade marknadsföringssatsningar under året varit framgångsrika.   

2019 var ett starkt börsår och många har fått en bra avkastning på sitt kapital. 

Antal transaktioner som Mangold genomfört inom sina börsmedlemsskap har 

ökat med 30 procent. Vi har sett en klart högre aktivitet hos våra kunder och 

våra nya produkter och tjänster som bland annat vår uppdragsanalystjänst och 

vår högutdelande aktieportfölj, har varit bidragande faktorer till det.

Vårt	segment	Investment	Banking	har	visat	en	mycket	fin	utveckling	under	året	

och	flyttat	fram	sina	positioner	på	marknaden.	Uppdragen	till	företagskunder	

med löpande tjänster har ökat till 146 stycken under året från 136 stycken 

förra året. Med den här mängden uppdrag kan vi nu säga att i snitt vart sjätte 

svenskt börsbolag nyttjar någon av våra tjänster. Vi ser framöver en fortsatt god 

efterfrågan på dessa uppdrag och har under början av året tecknat ytterligare 

avtal. 

Inom segmentets rådgivningstjänster har det främst varit företrädesemissioner 

som bidragit till intäktsuppgången för året. Investment Banking har varit både 

finansiell	rådgivare	och	projektledare	i	flera	sådana	transaktioner,	och	intresset	

på marknaden för den här typen av kapitalanskaffningar är fortsatt stort. 

Utvecklingen	för	vår	tjänst	Mangold	Insight,	som	vi	lanserade	i	början	av	året,	

har varit fantastisk och vi har knutit närmare 20 bolag till bolagsanalystjänsten 

under året.  Mangold Insight har också anordnat två investerardagar under året 

vilket varit ett lyckat koncept och vi kommer fortsätta arrangera dessa framöver. 

VD har ordet
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För vårt segment Private Banking, som länge dragits med förlust, har intäkterna 

under året ökat och mycket tillfredsställande har även förlusten minskat.  

Vi	har	haft	ett	bra	inflöde	av	nya	kunder	och	våra	tillgångar	under	förvaltning	

med årligt arvode har ökat med mer än 100 procent till 1,5 miljarder kronor. 

Vårt samlade kapital under administration låg vid årets slut på 8,7 miljarder. 

Vi ser en god efterfrågan på värdepapperskrediter och vår utlåning till 

allmänheten har ökat med drygt 40 procent under året vilket också speglas  

i stigande räntenetto. Vi har knutit nya ombud och återförsäljare till oss under 

året	och	våra	samarbeten	har	en	fin	utveckling.

Under	året	har	vi	också	expanderat	geografiskt	-	som	första	svenska	bolag	

agerar vi nu även som den rådgivande rollen Merkur Adviser på Merkur Market 

Oslo,	vilket	är	motsvarigheten	till	Certified	Adviser	på	svenska	Nasdaq	First	

North Growth Market. Vi har också blivit börsmedlemmar på Nasdaq Helsinki, 

vilket	kompletterar	våra	befintliga	medlemskap	i	Sverige.	

Våra intressebolag har under året haft en fortsatt stabil utveckling med bra 

avkastning	och	ökade	inflöden	av	kapital.		Vi	har	nu	tre	intressebolag	sedan	 

vårt senaste förvärv av 25 procent av QQM Fund Management blev klart i 

slutet av året. Förvärvet är ytterligare ett steg i att bredda vår produktportfölj  

– nu har vi tre tillgångsslag att erbjuda genom våra intressebolag; krediter 

genom Skandinaviska Kreditfonden, försäkringar genom Resscapital och aktier 

genom QQM.

Vi	har	en	solid	finansiell	ställning	och	en	stabil	plattform	för	fortsatt	tillväxt.	 

För 2020 kommer vi att ha som mål att nå vart fjärde börsbolag som nyttjare av 

våra tjänster och vi kommer också sträva mot att öka vårt förvaltade kapital med 

årligt arvode till 2,5 miljarder kronor. Jag ser fram emot en rolig och spännande 

fortsättning på 2020 tillsammans med mina kollegor och jag hoppas att vi gör 

det här jubileumsåret minnesvärt på många sätt!

Verkställande direktör
Per-Anders Tammerlöv
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”Investment Banking har år  
efter år, sedan segmentet bildades 
2014, befäst sin ställning som  
en ledande finansiell aktör för  
små och medelstora tillväxtbolag.  
Vi kan i dag erbjuda en bred  
bas av finansiella tjänster med 
fokus på att skapa synergier  
från våra olika kompetens-
områden och lönsam tillväxt” 
Charles Wilken, Head of Investment Banking
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Investment Banking

Mangold Investment Banking erbjuder ett brett urval av 
finansiella	tjänster	för	små	och	medelstora	noterade	bolag	 
och privata tillväxtbolag. 

Mangold Investment Banking fungerar som rådgivare, 
emissionsgarant, ankarinvesterare och projektledare i 
samband med aktiemarknadsrelaterade transaktioner och 
bistår också sina kunder med rådgivning vid olika typer av 
företagsöverlåtelser som förvärv, fusioner och avyttringar. 
Mangold åtar sig även uppdrag med tjänster som löper under 
längre tid som likviditetsgarantiuppdrag, åtaganden på 
Mangoldlistan	och	uppdrag	som	Certified	Adviser,	Qualified	
Adviser och Mentor till bolag på Nasdaq First North Growth 
Market, NGM och Spotlight Market. Även Mangold Insights 
uppdragsanalyser räknas som löpande.

Den	geografiska	marknaden	för	Investment	Bankings	tjänster	 
är primärt Sverige och till viss del övriga Norden.

Mangold Investment Banking är idag en framstående och 
mångsidig	finansiell	aktör	där	den	breda	erbjudandestrukturen	
genererar synergier mellan de olika tjänsteområdena och skapar 
stabila återkommande intäkter samt långsiktiga kundrelationer. 
Tjänsterna som erbjuds skapar värde för entreprenörer och 
investerare, vilket möjliggör samhällsekonomisk tillväxt i stort. 

3,2 
Mdr kr

i totalt kapital rest i  
emissioner av Mangold 

under 2019

16 
PROCENT

av alla svenska börsbolag 
använder någon av  
Mangolds löpande 

tjänster

17 

bolag under bevakning av 
uppdragsanalystjänsten 

Mangold Insight 

71 

löpande uppdrag 
inom likviditets-

garanti 

Segmentets andel av bolagets 
totala intäkter

106,6 Mkr 
av totalt 152,1 Mk
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Investment Banking

Investment Bankings tjänster 

Corporate Finance

Mangold erbjuder 
 rådgivning i samband med 
aktiemarknadsrelaterade 
transaktioner som  
börs introduktioner,  
nyemissioner, företag s-
obligationer och annan 
lånefinansiering och vid 
olika typer av företags-
överlåtelser, som till exempel 
förvärv, omvända förvärv, 
fusioner och avyttringar av 
såväl noterade som privata 
bolag, liksom utköp av 
noterade bolag. Mangold 
har även kompetens i frågor 
som incitamentsprogram, 
värderingsutlåtanden och 
annan strategisk utvärde-
ring. Mangold åtar sig också 
att sätta samman och att 
medverka själv i emissions-
garantikonsortium eller som 
investerare i samband med 
publika kapitalanskaffningar. 

Emissionstjänster 

Mangold är ett av  
marknadens ledande  
emissionsinstitut och bistår 
bolag med rådgivning  
och projektledning i 
samband med de flesta 
företags händelser på såväl 
aktiesidan som på ränte-
sidan. Mangold arbetar  
med emittenter på Nasdaq 
Stockholm, NGM, Spot-
light Stock Market samt 
 onote rade bolag. Tjänsterna 
omfattar alla typer av 
 finansiella instrument och 
hela eller delar av genom-
förandet: prospekt, fram-
tagande av anmälningssedlar 
och tidsplaner, genomgång 
av beslutsunderlag och 
pressmeddelanden samt 
koordinering mellan  
övriga berörda parter i 
transaktionen, såsom andra 
rådgivare, Bolagsverket, 
Finansinspektionen och 
Euroclear Sweden.

Certified Adviser, 
 Mentor, Qualified 
 Adviser och Merkur 
Adviser

Mangold agerar som 
 Certified Adviser, Mentor, 
Qualified Adviser och 
 Merkur Adviser för bolag 
med aktier på handelsplat-
serna First North Growth 
Market, NGM Nordic SME, 
Spotlight Stock Market 
och Merkur Market. Till 
skillnad från den reglerade 
marknaden så måste bolag 
noterade på börserna First 
North Growth Market samt 
NGM Nordic SME ha en 
kvalificerad rådgivare. För 
bolag på First North Growth 
Market heter tjänsten Certi-
fied Adviser och innebär att 
Mangold handleder bolaget 
genom ansökningsprocessen 
och säkerställer att bolaget 
uppfyller de krav som finns 
för att ha aktier upptagna 
till handel. På NGM Nordic 
SME heter tjänsten Mentor 

och innebär att Mangold är 
behjälplig i aktiemarknads-
relaterade frågor under de 
två första åren som kundens 
aktier är listade på NGM 
Nordic SME. För bolag med 
aktier på Spotlight Stock 
Market kan Mangold agera 
Qualified Adviser vilket  
förpliktigar att ge stöd till 
bolaget och löpande säker-
ställa att regler och krav från 
handelsplatsen uppfylls. 
I Merkur Adviser- rollen 
agerar Mangold  rådgivare 
vid ansökningsprocessen till 
marknadsplatsen Merkur 
Market.

Market Making

Mangold agerar som 
lik viditetsgarant på 
 marknaderna Nasdaq,  
Spotlight Stock Market och 
NGM, vilka förespråkar 
likviditets garanti för 
 samtliga av deras noterade 
bolag. Genom en ansvarig 
handlare på Mangold 

 säkerställs en specifik spread 
och garanterad minimivolym. 
Mangold organiserar även 
handel med värdepapper 
på Mangoldlistan för 
publika bolag vars aktier 
är  onoterade. Mangold kan 
även organisera handel i 
andra finansiella instrument. 

Mangold Insight

Mangolds analystjänst 
Mangold Insight lanserades 
i januari 2019 med syfte 
att bidra till nya investerar-
perspektiv och få upp 
aktiemarknadens ögon för 
små och medelstora tillväxt-
bolag. Uppdrags analyser och 
VD-intervjuer publiceras på 
Mangold Insights webbplats 
insight.mangold.se samt 
genom distribution via 
beQuoted. Mangold Insight 
arrangerar också investerar-
dagar och investerarträffar.

14,4 

PROCENT

av bolagen noterade på 
Nasdaq First North Growth 

Market har Mangold  
som	Certified	 

Adviser

46 

uppdrag som  
Certified	Adviser	

och Mentor 

12 

aktier upptagna  
för handel på 

Mangoldlistan 

179 

genomförda  
transaktioner  
av Mangold i  

Euroclear 
Sweden 
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Private Banking

Mangold Private Banking erbjuder kapitalförvaltning i 
kombination med rådgivning för företag, institutioner och 
privatpersoner. Den största kundgruppen är entreprenörer 
och verksamheten har riktat in sig på helhetserbjudande med 
skräddarsydd förvaltning efter kundens behov, förutsättningar 
och mål. Då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur kan 
handel	ske	i	direktägda	värdepapper,	vilket	ger	en	bra	flexibilitet.	

Istället för fonder erbjuder Mangold Private Banking 
diskretionär portföljförvaltning. De två första portföljerna 
lanserades 2013 och är byggda på direktägande i obligationer 
från svenska börsbolag och kallas Aktiv Ränta 3 och Aktiv Ränta 
4 - efter sina respektive risknivåer. Portföljerna riktar sig mot 
investerare som vill ha stabil avkastning men med lägre risk än 
den traditionella aktiemarknadsexponeringen. Historiskt sett 
har portföljerna haft en stabil genomsnittlig årsavkastning. 
Sedan 2016 har Aktiv Ränta 3 haft en årlig snittavkastning på 
6,3 procent.

Sedan	2013	har	fler	förvaltningsformer	tagit	form	och	i	
dagsläget har Mangold ytterligare tre portföljer, där alla har sin 
egen	inriktning	och	historiskt	sett	fina	avkastningssiffror.	En	
av dessa är Stiftelseportföljen som riktar sig främst till ägare 
av mindre riskvilligt kapital som exempelvis stiftelser, eller för 
pensionsavsättningar. Även denna har visat stabila historiska 
avkastningssiffror. Sedan mitten av 2016 fram till årsskiftet 
2019/2020 har den avkastat 38,1 procent.

Mangold Private Banking har också en ren fondportfölj, vilken 
går	att	få	med	tre	olika	riskprofiler,	där	samtliga	slagit	sina	
jämförelseindex, och är anpassade för att kunna hantera alla 
typer av insättningar och även månadssparande. Den med hög 
riskprofil	steg	under	2019	med	27,7	procent,	medelvarianten	
med 17,6 procent och den med låg risk ökade med 9,1 procent.

Det senaste tillskottet, lanserad i januari 2019, är en 
aktieportfölj baserad på direktägande i högutdelande och 
lågvolatila nordiska storbolagsaktier. Den har omkring 20 
aktier, där de med bäst förutsättningar överviktas. Portföljen 
steg 30,1 procent under 2019 vilket är sju procent bättre än 
jämförelseindex. 

Mangold Private Bankings kunder erbjuds även handel 
med aktier, aktierelaterade instrument och derivat via 
handelssystemet Mangold Trader, webbhandelstjänsten 
Mangold Online samt genom personlig service av mäklare. 
Mangold Fondkommission är medlem på Nasdaq Stockholm, 
Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth 
Market.	Via	sin	mäklare	kan	kunder	dessutom	nå	flertalet	av	
världens största börser. Handel genom Mangold Online sker 
till lågt courtage och innefattar tillgång till information såsom 
portföljrapporter och deklarationsunderlag. 

Mangold är en liten aktör men har bara de senaste åren ökat 

1 200 
Mkr

under diskretionär 
kapitalförvaltning 10 247 

antal 
depåkunder

sin	verksamhet	inom	aktiemäkleri.	Under	2019	omsatte	
aktiehandeln Mangold bedrev på Nasdaq Stockholm 3,2 
miljarder kronor att jämföra med 975 miljoner kronor 2018 – en 
uppgång med 230 procent. 

Mangold erbjuder sedan några år tillbaka också 
försäkringslösningar som rymmer all form av förvaltning 
– aktier, onoterade aktier, fonder, ETF:er, obligationer 
och	strukturerade	produkter	-	oavsett	riskprofil	och	
placeringshorisont.	För	företag	och	ägare	finns	paketlösningar	
för tjänstepension, policy-skrivning och individuell 
rådgivning för personalen. För privatpersoner erbjuder 
Mangold kapitalförsäkring och rådgivning kring den totala 
försäkringsbilden. 
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”Tack vare ett kompetent 
team inom och i anslutning till 
Mangold Private Banking kan vi 
sammanfatta 2019 som ett bra år 
med ökad kundtillväxt och starka 
förvaltningsresultat”
Alexander Marsh, Head of Private Banking 
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Stabs- och kontrollfunktioner

Stabsfunktionen

Mangolds stab utgör ett strategiskt och operativt stöd till bolagets  
olika verksamhetsområden och består av avdelningarna HR, Marknad,  
IT och Back Office.

HR-avdelningen ger stöd i HR-processerna till samtliga 
verksamhetsområden inom bolaget i syfte att uppnå en välmående  
och fungerande organisation.

Back Office-avdelningen fungerar som ett affärsstöd och 
hanterar transaktioner och handläggning av samtliga tjänster som 
affärsverksamheten erbjuder och är därmed en kärnfunktion i bolaget.

Marknadsavdelningen ansvarar för marknadsföringen av Mangolds 
verksamhetsområden och stödjer bolaget i kommunikationen mot 
kunder, marknaden och aktieägare.

IT-avdelningen ansvarar för drift och förvaltning av IT-miljön. 
Avdelningen tillhandahåller också användarsupport och ansvarar  
för Mangolds systemutvecklingsarbete.

Kontrollfunktioner 

Compliance

Mangolds regelefterlevnads-
funktion, Compliance, följer upp 
och kontrollerar verksamhetens 
efterlevnad av lagar och externa 
och interna regelverk. Compliance 
utbildar också verksamheten 
samt ger information, råd och 
stöd i compliancefrågor. Även 
identifiering och hantering 
av compliancerisker ligger på 
avdelningens ansvar. Head of 
Compliance anställs av styrelsen, 
och rapporterar löpande till VD 
och styrelsen, samt säkerställer att 
alla i ledningen har god kännedom 
om och förankring i Mangolds 
arbete med regelefterlevnad.

Riskhantering

Mangold har en avdelning  
för riskhantering vars 
funktion är oberoende 
från affärsverksamheten. 
Riskavdelningen har ansvar 
för att identifiera och 
mäta samt analysera och 
kontrollera koncernens risker. 
Riskhanteringsfunktionens  
verksamhet styrs av en policy  
som styrelsen fastställt.  
Styrelsen utser också avdel-
ningens chef, Head of Risk 
Management, som rapporterar 
både till styrelsen, CEO, 
 ledningsgruppen samt Risk-  
och Complianceutskottet.

Legal

Utöver kontrollfunktioner och staben finns även Legal som en separat 
avdelning. Legal ansvarar främst för hantering av bolagsrättsliga, 
affärs- och allmänjuridiska frågor kopplade till den operationella 
verksamheten samt på ett strategiskt plan.
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Medarbetarna är en av våra 
viktigaste tillgångar 

Mangolds företagskultur präglas av korta beslutsvägar, 
flexibilitet	och	nytänkande.	Bolaget	strävar	efter	att	stärka	
de anställdas känsla av företagstillhörighet och främjar ett 
arbetssätt som genomsyras av företagets värderingar;  
tillgängliga, personliga, engagerade och ansvarstagande.  
Företagskulturen har skapat en obyråkratisk organisation som 
främjar lagarbete och initiativtagande och där den  
enskilde medarbetaren har möjlighet till ett betydande enskilt 
ansvar.

Mangold erbjuder individuella löner och bra förmåner,  
en mångkulturell och inkluderande arbetsplats, och jobbar på 
olika sätt för att öka andelen kvinnor i företaget och i  
finansbranschen.	Vi	tror	att	ökad	jämställdhet	inte	bara	höjer	
engagemanget hos medarbetarna utan även ger långsiktiga 
vinster, både för företaget och utifrån ett samhällsperspektiv. 
Mangold ser allvarligt på diskriminering och behandlar alla lika 
oavsett könstillhörighet, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, 
sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. 

Mangold tror på att uppmuntra och belöna individen baserat på 
prestation och resultat. Vi erbjuder förmånlig tjänstepension 
och försäkringar, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.  

Tack vare ett team av drivna och engagerade kollegor har vi 
roligt tillsammans på vägen till att nå våra individuella och 
gemensamma mål! 

 

Personlig utveckling

Att ha kompetenta, engagerade och välmående medarbetare 
är viktigt för oss på Mangold. Våra medarbetare driver 
verksamheten framåt, och vi vill ge dem samma engagemang 
tillbaka. Varje medarbetare erbjuds kontinuerligt individuella 
utvecklingssamtal som fokuserar på framtida utvecklingsplaner. 
Vi uppmuntrar också våra anställda till kontinuerlig fortbildning 
och har en årlig utbildningsbudget för alla heltidsanställda.

 

Unga talanger

Mangold rekryterar och utbildar unga talanger i olika delar av 
organisationen och utvecklar och förbereder dem för olika roller 
och för framtida nyckelpositioner på företaget. Inom Mangold 
gör	många	internkarriär	och	det	finns	flera	exempel	på	lyckade	
rekryteringar av anställda över avdelningar. 

Under	2019	startade	vi	upp	Mangold	Academy	i	syfte	att	hitta	
unga studerande talanger som kan växa och utvecklas inom 
Mangold. Vi ger dem en möjlighet att utvecklas inom försäljning, 
service	och	kundrelationer.	Syftet	är	att	fler	talangfulla	individer	
ska se Mangold som en attraktiv arbetsplats efter studierna. Vi 
startade med sju studenter men har som målsättning att växa 
ännu mer.

Medarbetarengagemang

Mangold genomför varje år en medarbetarundersökning i syfte 
att	ständigt	kunna	utveckla	sin	verksamhet.	Undersökningen	
mäter hur engagerade våra medarbetare är och om vi som 
företag gjort rätt saker under året. Av vår personal deltog 88 
procent i undersökningen för 2019 och den visade bland annat 
att Mangold sticker ut positivt jämfört med benchmark inom 
finans/bank	när	det	gäller	engagemang,	medarbetarnöjdhet	
samt medarbetarlojalitet. Våra medarbetare är engagerade, 
drivna och strävar efter att göra en insats som syns och räknas. 
Resultatet visar även att våra anställda trivs, känner sig 
uppskattade och litar på att ledningen gör vad som är bäst  
för Mangold.

Antal  
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”Att dagligen få träffa spännande 
tillväxtbolag, utveckla deras 
affärsidéer och hjälpa dem att växa är 
det bästa med att jobba på Mangold. 
Som anställd får man tidigt ett stort 
ansvar och man uppmuntras till att 
ta plats och prova sina idéer, vilket är 
både utvecklande och roligt” 
Josephine Magnusson, Associate Corporate Finance
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Hållbarhetsarbete

På Mangold agerar vi ansvarsfullt utifrån det förtroende som 
våra kunder, anställda och samarbetspartners givit oss och vi 
strävar efter att aktivt bibehålla och utveckla det på ett hållbart 
sätt. Mangolds grundläggande strategi för hållbar utveckling är 
att kombinera affärsnytta, investeringsnytta och samhällsnytta. 
Vi vill vara med och bidra till en grönare framtid och en positiv 
samhällsutveckling och ha den visionen integrerad i allt vi gör.

Vår definition av hållbarhet  
bygger på:  

 Ekonomiskt ansvarstagande – verksamheten ska leva upp  
 till fastställda avkastningskrav och därmed ta ansvar inför  
	 ägarna	att	såväl	trygga	bolagets	finansiella	ställning	som	att	ge		
 avkastning på investerat kapital

 Miljömässigt ansvarstagande – vi strävar efter att bedriva  
 verksamheten med ett så litet avtryck på jordens resurser  
 som möjligt

 Socialt ansvarstagande – verksamheten ska vara med och  
 skapa ett välfungerande samhälle och vi ska göra avtryck som  
 en god samhällsmedborgare

Ekonomiskt ansvarstagande  
innebär att vi ska:

 Vara lönsamma, resurseffektiva och nytänkande och  
 därmed bidra till samhällets utveckling

 Vara lyhörda för kunder och anställdas förväntningar på  
 oss som företag

 Förstå vikten av att agera ansvarstagande och kunna  
 förmedla detta

Miljömässigt ansvarstagande  
innebär att vi ska:

 Arbeta för att stimulera och prioritera utveckling och   
 innovationer som bidrar till minskad miljöpåverkan

 Agera utifrån rådande lagstiftning och regelverk på området

 Så långt det går undvika ämnen och material som kan vara  
 skadliga för människor, djur och miljön

 Minimera avfall i vår verksamhet och återvinna så mycket  
 som möjligt

 Våga ställa krav och öka förståelsen för och kunskapen om  
 miljöpåverkan hos våra samarbetspartners

 Ta miljöhänsyn i utvecklingen av våra produkter och tjänster

Socialt ansvarstagande  
innebär att vi ska:

 Följa principerna i FN-initiativet Global Compact  

 Sträva efter transparens i relationen till våra    
 samarbetspartner 

 Arbeta för att ta social och etisk hänsyn i utveckling av  
 våra produkter och tjänster

 Säkerställa en hållbar, givande och hälsosam arbetsmiljö  
 där våra anställda trivs

 Värna om mångfald och jämställdhet 

 Bistå organisationer som aktivt arbetar för en  
 bättre omvärld
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Koncernstruktur

Mangold AB har, utöver sin verksamhet som ligger i Mangold 

Fondkommission, även en strategi att investera och förvärva delar av bolag 

för	att	få	en	bredare	produktportfölj	och	mer	spridd	och	diversifierad	

intäktsbas. Mangold har i dagsläget tre intressebolag, varav alla är så kallade 

Alternativa Investeringsfonder (AIF). Ett intressebolag innebär att ägandet 

uppgår	till	minst	20	procent	av	rösterna	utan	ett	bestämmande	inflytande.	

Mangold har sedan 2016 ett ägande på 24,5 procent i Skandinaviska 
Kreditfonden AB (SKF) och sedan 2018 ett ägande på 25 procent i 

Resscapital AB (Ress). Den 1 oktober 2019 förvärvade Mangold även  

25 procent i QQM Fund Management AB (QQM) och tillträdde förvärvet 

den 1 december .

Det bokförda värdet på Mangolds innehav i SKF uppgick vid årets slut till 

8,4 miljoner kronor. Värdet på Mangolds innehav i Ress uppgick vid samma 

tidpunkt till 11,9 miljoner kronor och för QQM uppgick värdet vid årsskiftet 

till 3,7 miljoner kronor sedan integrationen i december 2019.

Utöver	intressebolagen	har	Mangold	också	ett	innehav	om	10,3	procent	i	

Nowonomics AB och ett indirekt 100-procentigt ägande i Mangold Syd AB 

genom Mangold Fondkommission.

Mangold AB

Mangold Fondkommission AB

(100%)

Mangold Syd AB

(100%)

Skandinaviska Kreditfonden AB

(24,6%)

RessCapital AB

(25%)

QQM Fund Management AB

(25%)

Nowonomics AB

(10,3%)
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Intressebolag: 
Skandinaviska Kreditfonden

Skandinaviska Kreditfonden erbjuder kortfristiga lån till  företag som är i en expansions-, 
investerings- eller omstruktureringsfas. Bolaget grundades 2015 och startade sin första fond 
 Scandinavian Credit Fund I (SCFI) i januari 2016 då grundarna såg att de kapitaltäckningsregler 
som	infördes	efter	den		senaste	finanskrisen	2008	minskat	bankernas	vilja	att		finansiera	företag.	

Från att SCFI under sitt första år hade ett förvaltat kapital på cirka 160 miljoner kronor har den 
vuxit kraftigt och i utgången av 2019 låg det förvaltade kapitalet på 4,2 miljarder kronor. Fonden 
var med på Nordic Hedge Index’s topp-tre-lista över bäst presterande hedgefonder 2018 och vann 
i kategorin räntefonder. Fondens avkastning 2019 uppgick till 5,8 procent.  

SKF:s andra fond, Nordic Factoring Fund (NFF), lanserades den i juni 2019. Fonden ger exponering 
mot den nordiska  marknaden för företagslån via factoring och har som målsättning att erbjuda en 
avkastning om 7 till 9 procent till en risk, uttryckt som årlig standardavvikelse, på under 2 procent. 
 NFF hade vid årsskiftet ett förvaltat kapital på drygt 600 miljoner kronor och avkastningen 2019 
uppgick till 2,9 procent. 

Värdeutveckling SCFI i % efter avgifter
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Intressebolag: 
Resscapital

Resscapital förvaltar sedan 2011 fonden Ress Life Investments, 
vilken är ett danskt aktiebolag vars aktier är noterade på 
Köpenhamnsbörsen. Fondens förvaltning är inriktad mot 
amerikanska livförsäkringar med målsättningen att leverera en 
årlig avkastning i amerikanska dollar på 7 procent. 

Ress investerar i livförsäkringar antingen på andrahands-
marknaden via mäklare eller på tredjehandsmarknaden 
direkt från andra portföljförvaltare. Handeln i livförsäkringar 
är		reglerad	i	de	flesta	delstaterna	i	USA	och	sker	i	
huvudsak genom budgivning. Ress har utvecklat ett eget 
portföljhanteringssystem för att granska försäkringar och 
utvärderar löpande ett stort antal försäkringar. De som anses 
passa bäst i portföljen lägger förvaltarna bud på. 

Vid årsskiftet 2019 uppgick det förvaltade kapitalet till 180 
miljoner dollar och portföljen bestod av över 260 livförsäkringar 
med ett totalt nominellt belopp på cirka 580 miljoner dollar. 
Under	2019	var	fondens	avkastning	8	procent	och	förvaltat	
kapital steg med 63 miljoner dollar.

Värdeutveckling för RLI sedan start
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Avkastningsprofilen	för	
en livförsäkringsportfölj 
kännetecknas av en låg 
korrelation till andra 
tillgångsklasser vilket är 
attraktivt	för	investerare	som	önskar	riskdiversifiering	från	
andra tillgångsslag som aktier och räntor. De senaste fem åren 
har fonden totalt avkastat 38 procent. Den genomsnittliga 
årsavkastningen under samma period är 6,6 procent och den 
årliga standardavvikelsen 4 procent.  

2019 utsågs Ress Life Investments till ”Best Niche Hedge Fund” 
vid Hedge Funds Review European Awards 2019 och 2018 
utsågs fonden till ”Best Nordic Multi-Strategy Hedge Fund”  
av HedgeNordic.  

Ledningsgrupp 
och styrelse i 
Resscapital.

NAV-kurs
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QQM förvaltar den marknadsneutrala hedgefonden QQM 
Equity Hedge. Fonden är en specialfond med en större frihet i 
sin placeringsinriktning än traditionella värdepappersfonder. 
Förvaltningen bygger på kvantitativa analysmodeller baserade 
på akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. 
I normalfallet består fonden av ett relativt stort antal små 
positioner i aktier och aktierelaterade instrument vilket gör 
att risken i varje enskild position är låg och fondens risknivå 
begränsad. Den marknadsneutrala ansatsen innebär att 
marknadsrisken begränsas i portföljen och korrelation med den 
allmänna utvecklingen för aktier förväntas därför över tiden att  
vara låg.

Fondens avkastning 2019 uppgick till 6,7 procent  
och det förvaltade kapitalet uppgick vid årets slut till  
301,6 miljoner kronor. 

Intressebolag: 
QQM Fund Management

Värdeutveckling QQM Equity Hedge
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Från vänster 
QQM:s vice VD 
Jonas Sandefeldt 
och VD Ola 
Björkmo.
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Nowonomics	är	fintechbolaget	bakom	NOWO	–	en	app	för	
pensionssparande i vardagen. Bolagets lösning erbjuder en 
sparplattform	med	flera	olika	sätt	att	spara	långsiktigt	och	för	
att nyttja dessa behöver kunden öppna ett fondkonto där allt 
sparande investeras i NOWO Fund. 

Det förvaltade kapitalet i NOWO Fund, som är en aktivt 
förvaltad globalfond, var 105 miljoner kronor vid årsskiftet. 
Fonden hade en avkastning på 27,9 procent för 2019 och 
placerade sig bland en av de främsta i sin kategori enligt 
fondanalysföretaget Morningstar. Antal kunder i NOWO 
uppgick till över 45 000 vid årsskiftet.

Nowonomics

Med NOWO:s pensionsapp 
kan du spara när du handlar 
och skicka pengarna till 
framtiden.
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Ägarförhållanden

Mangold-aktien är sedan den 12 juli 2012 noterad på Nasdaq 
First North Premier Growth Market. Bolaget ägs till 63,5 
procent av styrelseledamöter och nuvarande anställda.

Den största enskilda aktieägaren är Per Åhlgren, Mangolds 
styrelseordförande, som vid utgången av 2019 hade ett innehav 
på 29,7 procent av aktierna. Näst största ägare är Per-Anders 
Tammerlöv, Mangolds VD, med ett innehav på 24,9 procent, 
följd av Marcus Hamberg, med ett innehav på 21,4 procent. 
Ägarförteckningen är från 2019-12-31 men innehåller även 
därefter kända förändringar i ledningens innehav. För ledande 
befattningshavare är även innehav i kapitalförsäkring och 
tjänstepension inräknat i ägarandelen.

Ägarförteckning 

Mangold-aktiens utveckling sedan start (SEK)

Ägare Aktier Andel

Per Åhlgren (inkl. närstående och bolag) 136 175 29,7 %

Per-Anders Tammerlöv (inkl. närstående  
och bolag samt tjänstepension)

114 363 24,9 %

Marcus Hamberg (inkl. närstående och bolag) 98 006 21,4 %

Charles Wilken (inkl. tjänstepension) 24 000 5,2%

Erik Josefsson 5 690 1,2 %

Peter Ekholm (inkl. närstående) 5 595 1,2 %

Gun Tammerlöv Prins 4 615 1,0 %

Timo Tammerlöv 4 615 1,0 %

Pontus Lindvall 4 000 0,9 %

Alexander Marsh 3 000 0,7 %

Heureka Förvaltnings Aktiebolag 2 762 0,6 %

Paulsson Advisory AB 1 900 0,4 %

Cadasan Invest AB 1 851 0,4 %

Martin Warne 1 671 0,4 %

Birgit Köster Hoffmann 1 500 0,3 %

Övriga ägare 49 194 10,7 %

Summa 458 937 100,00 %
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Bolagsstyrning

Styrelse

Birgit Köster Hoffmann
Ledamot 

Född:  1971

Utbildning: MSc Economics, 
Universität zu Köln och 
Handelshögskolan Köpenhamn

Antal aktier: 1 500

Birgit Köster Hoffmann blev 
ledamot i styrelsen under 2019. 
Hon har arbetat i finansbranschen 
sedan 90-talet och kommer 
närmast från rollen som VD 
för Volkswagen Finans Sverige 
och har under sin tid inom 
Volkswagen-gruppen innehaft 
flertalet höga positioner bland 
annat som styrelseledamot i 
flera av Scanias finansbolag i och 
utanför Sverige.

Peter Serlachius
Ledamot 

Född: 1965

Utbildning: MSc Economics, 
Svenska Handelshögskolan i 
Helsingfors

Antal aktier: 0

Peter Serlachius har varit ledamot 
i styrelsen sedan 2017. Hans 
tidigare erfarenheter inkluderar 
bland annat 18 års arbete i Norden 
för Investa, Handelsbanken och 
Straumur. Serlachius grundade 
Sackville Partners AB 2009, ett 
bolag som jobbar med hantering, 
kontroll och styrning av risk 
inom den finansiella sektorn i 
en rådgivande roll. Han är också 
delägare i MORS Software Oy, 
som utvecklar mjukvara för 
riskhantering inom den finansiella 
sektorn. 

Marie Friman
Ledamot

Född: 1959

Utbildning: Jur Kand och 
företagsekonomiexamen från 
Stockholms Universitet 

Antal aktier: 283

Marie Friman har varit ledamot 
i styrelsen sedan 2014. Hon 
har arbetat i finansbranschen 
sedan början av 80-talet som 
rådgivare, kapitalförvaltare, 
VD för fondbolag och 
värdepappersbolag. Idag är 
hon verksam som advokat och 
delägare i Apriori Advokatbyrå. 
Hennes specialistkompetens 
är värdepappersmarknaden, 
bland annat frågor om tillstånd, 
compliance och juridik 
för bolag som står under 
Finansinspektionens tillsyn. 

Per Åhlgren
Ordförande

Född: 1960

Utbildning: Civilekonom 
Handelshögskolan

Antal aktier: 136 175

Per Åhlgren var med och grundade 
Mangold år 2000 och har varit 
styrelsens ordförande sedan 2003. 
Åhlgren har tidigare arbetat bland 
annat under 10 år i London för 
Salomon Brothers, Bear Stearns 
och Deutsche Morgan Grenfell. 
Han är idag verksam i det helägda 
investmentbolaget GoMobile NU 
AB och har även uppdrag som 
styrelseordförande i WESC AB 
och styrelseledamot i The Skirt 
Factory.
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Ledningsgrupp

Per-Anders Tammerlöv 
VD

Född: 1973

Utbildning: Examen i finansiell 
ekonomi från Stockholms 
Universitet 

Antal aktier: 114 363

Per-Anders Tammerlöv har 
varit anställd på Mangold sedan 
2003 varav VD sedan 2006. Han 
har en lång erfarenhet från den 
finansiella sektorn och är även 
med i branschorganisationen 
Svenska Fondhandlare föreningens 
styrelse. Han har också styrelse-
uppdrag i Skandinaviska 
Kreditfonden, QQM Fund 
Management, samt i Resscapital, 
där han även är styrelsens 
ordförande.

Jonathan Bexelius 
CFO

Född: 1981

Utbildning: MSc i 
företagsekonomi, inriktning 
ekonomi styrning från 
Luleå Tekniska Universitet 
samt en kandidatexamen i 
företagsekonomi, inriktning  
finans från Lunds Universitet. 

Antal aktier: 111

Jonathan Bexelius anställdes som 
CFO på Mangold 2019. Han har 
tidigare varit ekonomichef på  
TK Development och har även mer 
än tio års erfarenhet från EY som 
revisor. 

Charles Wilken 
Head of Investment Banking

Född: 1978

Utbildning: Magisterexamen 
i företagsekonomi, 
inriktning Finansiering från 
Stockholm Universitet och en 
managementutbildning från IFL, 
Handelshögskolan i Stockholm.

Antal aktier: 24 000

Charles Wilken har varit anställd 
på Mangold inom Corporate 
Finance sedan 2005 och Head 
of Investment Banking sedan 
2014. Han har mer än 20 års 
erfarenhet från bank och 
fondkommissionsverksamhet och 
var mellan 2009 och 2014 chef 
för Mangolds Corporate Finance-
avdelning.

Alexander Marsh 
Head of Private Banking

Född: 1973

Utbildning:  Magisterexamen från 
Handelshögskolan i Göteborg

Antal aktier: 3 000 

Alexander Marsh anställdes 
på Mangold 2018 som chef för 
värdepappershandeln och fick 
2019 ta över rollen som Head 
of Private Banking. Han har 
mer än 20 års erfarenhet av 
finansbranschen från bland annat 
Saxo-Etrade, ABN AMRO Bank, 
och Interactive Brokers LLC. 

David Holmström 
General Counsel

Född: 1990 

Utbildning: LL.M. från  
Stockholms Universitet

Antal aktier: 302

David Holmström har varit 
anställd hos Mangold sedan 
2017. Han har flerårig erfarenhet 
från arbete med svensk och 
internationell finansiell rätt och 
har tidigare arbetat hos MFEX 
Mutual Funds Exchange AB. 

David Jansson
Stabschef

Född: 1979 

Utbildning: Examen inom IT 
och affärssystem från Kungliga 
Tekniska Högskolan

Antal aktier: 230

David Jansson har varit anställd 
hos Mangold sedan 2007 och 
Stabschef sedan 2019. Han 
började sin karriär på Mangold 
som IT-tekniker och hade under 
perioden 2008–2019 rollen som 
hade Head of IT.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Mangold AB (publ) org.nr. 556628-5408, med säte i Stockholm, får härmed avge 
årsredovisning för 2019. Informationen för koncernen behandlar även informationen för moderbolaget där det är tillämpligt. 

Allmänt om verksamheten 

Mangold AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W 
Kapitalförvaltning	AB	är	bolagets	Certified	Adviser	och	Pareto	Securities	AB	är	likviditetsgarant.

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier i hel- eller delägda dotterbolag, samt verka för en 
ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolagen.

Bolaget ägde vid årets utgång aktier i Mangold Fondkommission AB (MFK) (100 procent), Skandinaviska Kreditfonden AB  
(24,5 procent), Resscapital AB (25 procent), QQM Fund Management (25 procent) och Nowonomics AB (10,3 procent). 
Mangold har också ett indirekt ägande i Mangold Syd (MSY) (100 procent) genom Mangold Fondkommission AB.

Väsentliga händelser under 2019

I februari 2019 förvärvade Mangold AB 7,7 procent av aktierna i Nowonomics AB för en köpeskilling om 7,2 mkr.

I april 2019 erhöll Mangold tillstånd från Finansinspektionen att driva valutahandel. 

I augusti mottog Mangold en stämningsansökan från ett antal långivare som vill att det fastställs att Mangold är 
ersättningsskyldig	i	samband	med	en	bryggfinansiering	under	2017	som	Mangold	arrangerade	för	ett	bolag	som	senare	
försattes i konkurs. Mangold anser att kravet är grundlöst och kommer att bemöta det i svaromål.

I oktober 2019 förvärvade Mangold 25 procent av aktierna i QQM Fund Management AB för en köpeskilling om 3,7 mkr efter 
godkännande av Finansinspektionen och tillträdde sedan aktierna den 1 december 2019.

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Utveckling av moderbolagets verksamhet, resultat och ställning

Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 3,3 (1,0) mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick till 37,6 (32,6) mkr  
och de likvida medlen uppgick till 0,3 (0,3) mkr.

Utveckling av koncernens verksamhet och resultat 

Rörelsens provisionsintäkter uppgick till 141,5 (130,4) mkr, vilket är en ökning med 9 procent gentemot föregående år. 
Rörelsens totala intäkter uppgick till 152,1 (134,7) mkr, vilket är en ökning med 13 procent. 

Kostnaderna för koncernen under 2019 uppgick till 141,0 (123,9) mkr, vilket motsvarar en ökning om 14 procent.

Koncernen redovisar ett resultat före skatt om 14,9 (13,2) mkr, vilket är en ökning med 13 procent mot föregående år. 

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2019 till 102,4 (89,6) mkr och likvida medel uppgick till 257,1 (274,7) 
mkr.	Koncernen	har	för	närvarande	inget	behov	av	kapital	eller	finansiering	i	form	av	banklån.
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Segment

Koncernens verksamhet är organiserad i följande rapporteringsbara segment:

• Investment Banking 
• Private Banking

Rörelseintäkterna fördelar sig med 70 procent på segmentet Investment Banking och 30 procent på Private Banking.

Investment Bankings rörelseintäkter 2019 uppgick till 106,6 (94,7) mkr, vilket motsvarar en ökning om 13 procent i relation 
till föregående år. Segmentets resultat före bonus för 2019 uppgick till 25,5 (34,5) mkr, vilket är en minskning om 26 procent i 
relation till föregående år. 

Private Bankings rörelseintäkter 2019 uppgick till 45,5 (40,0) mkr, vilket motsvarar en ökning om 14 procent i relation till 
föregående år. Segmentets resultat före bonus för 2019 uppgick till -11,3 (-20,0) mkr, vilket motsvarar en ökning om 44 procent 
i relation till föregående år. 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Överkursfond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 554	577 
Balanserad vinst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 656	160 
Årets resultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 284	721 
Summa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 495 458

 
Disponeras så att:

Utdelning	till	aktieägare	(7,30	kronor	per	aktie)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 350 240 
I ny räkning överföres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 145 218 
Summa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 495 458

Allmänt om risker och osäkerhetsfaktorer

Mangolds	affärsverksamhet	medför	exponering	mot	kreditrisk,	marknadsrisk,	likviditets-	och	finansieringsrisk,	affärs-	och	
strategisk risk samt operativ risk. Med kreditrisk avses risken att förlust uppkommer på grund av att en gäldenär, antingen 
av vilja eller oförmåga, helt eller delvis inte uppfyller avtalade förpliktelser. Kreditrisken inkluderar även motpartsrisk, 
koncentrationsrisk och avvecklingsrisk.

Marknadsrisk utgörs av risken för förlust till följd av förändringar i aktiekurser, räntor och valutor.

Med operativ risk avses förluster på grund av bristfälliga eller felaktiga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, inkorrekta 
system eller externa händelser. 

Med likviditetsrisk avses risken för att, vid given tidpunkt, ej kunna leva upp till bolagets betalningsförpliktelser. 

Med affärsrisk avses risken för minskade intäkter till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till exempel 
marknadsförhållanden eller kundbeteende) har en negativ påverkan på volymer och marginaler.

Riskerna	inom	Mangold	finns	beskrivna	i	not	3	Riskhantering.

Framtidsutsikter

Strategin för att maximera aktieägarnas avkastning är att växa med lönsamhet och därmed lämna en god utdelning till 
aktieägarna.  

Under	2020	kommer	arbetet	med	att	befästa	Mangolds	position	som	en	av	de	ledande	fondkommissionärerna	att	fortsätta.

Ambitionen är att ett brett produkterbjudande och god kostnadskontroll skall leda till att såväl omsättning som resultat för 
2020 skall överträffa 2019.
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Flerårsöversikt koncern

2019 2018 2017 2016 2015

Rörelsens intäkter (KSEK) 152 084 134 723 138 605 104 158 118 783

Rörelsens provisionsintäkter (KSEK) 141 489 130 359 135 539 97 122 121 504

Resultat före skatt (KSEK) 14 876 13 165 16 072 6 602 14 308

Resultat efter skatt (KSEK) 11 125 10 492 11 786 5 432 10 710

Balansomslutning (KSEK) 566 195 496 798 486 387 482 538 370 294

Eget kapital (KSEK) 102 397 89 587 79 574 68 869 60 898

Nettovinst/balansomslutning, % 2,0 2,1 2,5 1,2 2,9

Soliditet* % 18,1 18,0 17,0 14,3 16,4

*	Definieras	som	Eget	kapital	i	förhållande	till	Balansomslutning.



32. Mangold Årsredovisning 2019

Nyckeltal

2019 2018

Avkastning på eget kapital, % 11,6% 12,4%

Soliditet, % 18% 18%

Kapitalbas, MSEK 83,5 67,6

Antal	Certified	Advisors	och	Mentor 46 60

Antal uppdrag Insight 17 n/a

Antal uppdrag Likviditetsgarant & Mangoldlistan 83 78

Rörelsemarginal, % 10% 10%

Antal utestående Aktier 458 937 453 083

Genomsnittligt antal utestående aktier 456 010 451 648

Antal anställda 92 76

Rörelseresultat per anställd, KSEK 162 171

Vinst per aktie, SEK 24 23

Eget kapital per aktie, SEK 223 198

Antal depåer 10 247 10 338

Antal transaktioner 142 701 98 447

Tillgångar under administration, Mdr kr 8,7 4,7

Varav tillgångar under förvaltning med årligt arvode, Mdr kr 1,5 0,7

Definitioner av nyckeltal

Antal anställda  
Antal heltidsanställda vid periodens slut.

Rörelseresultat per anställd 
Rörelseresultat dividerat med antal anställda.

Vinst per aktie  
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid  
periodens slut.

Eget kapital per aktie   
Eget kapital vid periodens slut dividerat med  
antal aktier vid periodens slut.

Antal depåer       
Antal depåer vid  periodens slut.

Antal transaktioner 
Antal avslut genomförda inom Mangolds börsmedlemskap  
på Nasdaq Stockholm, Spotlight Stock Market och NGM.

Tillgångar under administration, Mdr kr 
Värdet av det totala kapitalet som administreras hos  
Mangold vid periodens slut.

Avkastning på eget kapital,%                                                
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.              
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående                  
plus utgående eget kapital dividerat med två.

Soliditet,% 
Eget kapital i procent av balansomslutningen.                                                                                    

Kapitalbas 
Storleken på det kapital som utgör underlag för beräkning  
av kapitaltäckningskravet för ett värdepappersföretag.  
För detaljerad beräkning, se sidan 78.  

Rörelsemarginal, %  
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Antal utestående aktier 
Antal aktier vid periodens slut, st.

Genomsnittligt antal utestående aktier 
Summan av antal aktier vid periodens början och slut,  
delat med två.    
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Koncernens rapport över resultatet

Alla belopp anges i KSEK Not 2019 2018

Rörelsens nettointäkter
Provisionsintäkter 6 141 489 130 359

Provisionskostnader 6 -841 -4 936

Provisionsnetto 140 648 125 424

Ränteintäkter 8 11 238 8 459

Räntekostnader 8 -3 508 -2 429

Räntenetto 7 730 6 030

Nettoresultat	av	finansiella	transaktioner 9 1 095 2 032

Erhållna utdelningar från aktier och andelar 16 –

Övriga rörelseintäkter 7 2 595 1 238

Summa rörelsens intäkter 152 084 134 723

Rörelsens kostnader
Allmänna administrationskostnader 11, 12 -128 656 -118 770

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

19, 20 -12 301 -5 093

Övriga rörelsekostnader - -9

Summa rörelsens kostnader -140 957 -123 872

Andelar i ägarintressens resultat 5 799 3 690

Kreditförluster netto -2 050 -1 376

Rörelseresultat 14 876 13 165

Skatt på årets resultat 13 -3 751 -2 673

Årets resultat 11 125 10 492

Vinst	per	aktie	(458	937	(453 083)	aktier)	redovisat	i	kr 24,24 23,16

Koncernens rapport över totalresultat 2019 2018

Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat 11 125 10 492
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Alla belopp anges i KSEK Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Belåningsbara statsskuldförbindelser 181 709 191 567

Utlåning	till	kreditinstitut 14 75 405 83 156

Utlåning	till	allmänheten 15 151 352 106 364

Aktier och andelar 16 40 829 28 963

Andelar i intressebolag 17 23 928 19 002

Immateriella anläggningstillgångar 19 34 027 35 904

Materiella anläggningstillgångar 20 19 726 2 079

Övriga tillgångar 21 28 892 23 947

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 10 328 5 815

SUMMA TILLGÅNGAR 566 195 496 798

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder

Inlåning från allmänheten   387 752 350 280

Uppskjuten	skatteskuld 13 295 337

Skatteskuld – 462

Leasingskulder 20 17 555 –

Övriga skulder 23 13 659 9 985

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 24 26 138 30 148

Efterställda skulder 25 18 400 16 000

Summa skulder 463 799 407 211

Aktiekapital	(458	937	(453 083)	aktier	á	kvotvärde	2) 918 906

Övrigt tillskjutet kapital 50 604 46 816

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 50 875 41 865

Summa eget kapital 102 397 89 587

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 566 195 496 798
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 

Alla belopp anges i KSEK

Aktiekapital Övrigt tillskju-
tet kapital

Balanserad 
vinst

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Totalt  eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 900 44 942 33 732 - 79 574

Transaktioner med aktieägare

Utdelning	 -2 359 - -2 359

Nyemission 6 1 874 - 1 880

Periodens totalresultat 10 492 - 10 492

Utgående balans per 31 december 2018 906 46 816 41 865 - 89 587

Ingående balans per 1 januari 2019 906 46 816 41 865 - 89 587

Transaktioner med aktieägare

Utdelning	* -2 115 - -2 115

Nyemission 12 3 788 - 3 800

Periodens totalresultat 11 125 - 11 125

Utgående balans per 31 december 2019 918 50 604 50 875 - 102 397

*	Utdelningen	för	2019	uppgick	till		4,63	(2018:	5,24)	kr	per	aktie.
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Koncernens rapport över kassaflöden 

Alla belopp anges i KSEK 2019 2018

Rörelseresultat 14 876 13 166

Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet* 11 323 4 656

Betald skatt -7 061 -3 188

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet 19 138 14 634

Ökning (-)/Minskning (+) av handelslager -11 866 -5 130

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -51 575 -6 561

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 37 192 1 866

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 111 4 808

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                                                  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 415 -4 143

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 631 -697

Förvärv	av	finansiella	tillgångar -3 900 -8 832

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                                                  -8 946 -13 673

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 3 800 -    

Upptagna	lån 2 400 -    

Amortering av leasingskuld -5 638 -    

Utbetald	utdelning -2 115 -2 359

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 554 -2 359

Årets kassaflöde -17 610 -11 224

Likvida medel vid årets början 274 724 285 948

    

Likvida medel vid årets slut 257 114 274 724

Likvida medel enligt balansräkningen** 257 114 274 723

Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten

2019 2018

Erhållen ränta 11 238 8 459

Erlagd ränta -3 508 -2 429

7 730 6 030

* Justeringsposterna består av avskrivningar och orealiserade resultat på värdepapper.
** Likvida medel avser banktillgodohavanden (utlåning till kreditinstitut) samt belåningsbara statsskuldförbindelser.
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Moderbolagets resultaträkning 

Alla belopp anges i KSEK Not 2019 2018

Nettoomsättning  -  -

Summa nettoomsättning - -

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader 11 -467 -430

Rörelseresultat -467 -430

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 288 -1 120

Nettoresultat	av	finansiella	transaktioner 9 - -

Resultat från andelar i intresseföretag 10 4 573 859

Resultat efter finansiella poster 2 818 -691

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 467 2 021

Summa bokslutsdispositioner 467 2 021

Resultat före skatt 3 285 1 330

Skatt på årets resultat 13 - -323

Årets resultat 3 285 1 007
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Moderbolagets balansräkning 

Alla belopp anges i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 17 18 377 14 677

Andelar i koncernföretag 18 127 753 47 753

Andelar i andra företag 12 009 -    

Summa anläggningstillgångar 158 139 62 430

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Uppskjuten	skattefordran - -    

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 18 488 18 021

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                      22 469 422

Kassa och bank

Kassa och bank 333 293

Summa omsättningstillgångar 19 290 18 735

SUMMA TILLGÅNGAR 177 428 81 165

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	(458	937	aktier	á	kvotvärde	2) 918 906

Reservfond 8 137 8 137

Summa bundet eget kapital 9 055 9 044

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 1 656 2 764

Överkursfond 23 555 19 766

Årets resultat 3 285 1 007

Summa fritt eget kapital 28 495 23 538

Summa eget kapital 37 551 32 581

Långfristiga skulder

Efterställda skulder 25 18 400 16 000

Summa långfristiga skulder 18 400 16 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 512 -    

Skatteskuld - -    

Skulder till koncernföretag 119 284 30 944

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 24 1 682 1 640

Summa kortfristiga skulder 121 478 32 584

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 177 428 81 165



39. Mangold Årsredovisning 2019

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital  

Belopp i KSEK Aktiekapital Reservfond Överkurs- 
fond

Balanserad 
vinst

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 900 8 137 17 892 5 123 32 053

Transaktioner med aktieägare

Utdelning	* - - - -2 359 -2 359

Nyemission 6 - 1 874 - 1 880

Årets totalresultat - - - 1 007 1 007

Utgående balans per 31 december 2018 906 8 137 19 766 3 772 32 581

Ingående balans per 1 januari 2019 906 8 137 19 766 3 772 32 581

Transaktioner med aktieägare

Utdelning	* - - - -2 115 -2 115

Nyemission 12 - 3 788 - 3 800

Årets totalresultat - - - 3 285 3 285

Utgående balans per 31 december 2019 918 8 137 23 555 4 941 37 551

*	Utdelningen	för	2019	uppgick	till	4,63	(2018:	5,24)	kr	per	aktie.
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Moderbolagets rapport över kassaflöden  

Alla belopp anges i KSEK 2019 2018

Resultat efter finansiella poster 2 818 -691

Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet* - -    

Betald skatt - -    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet 2 818 -691

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -514 -34

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 88 894 10 036

Kassaflöde från den löpande verksamheten 91 198 9 310

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                                                  

Lämnade aktieägartillskott -80 000 -

Förvärv	av	finansiella	tillgångar -15 709 -6 953

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                                                  -95 709 -6 953

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission  3 800 -

Upptagna	lån  2 400 -

Utbetald	utdelning -2 115 -2 359

Erhållen utdelning och koncernbidrag  467 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 551 -2 359

Årets kassaflöde 40 -1

Likvida medel vid årets början 293 294

Likvida medel vid årets slut 333 293

Likvida medel enligt balansräkningen** 333 293

* Justeringsposterna består av avskrivningar och orealiserade resultat på värdepapper.
** Likvida medel avser banktillgodohavanden (utlåning till kreditinstitut) samt belåningsbara statsskuldförbindelser.
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Not 1 Allmän information 

Årsredovisningen och koncernredovisning avges per 31 december 2019 och avser Mangold AB som är ett svenskregistrerat 
holdingbolag med säte i Stockholm. Adress till huvudkontoret är Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Mangold AB är moderbolag i en koncern med dotterbolag efter not 18

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från The IFRS Interpretations Committee 
(IFRIC)	sådana	de	antagits	av	EU.	Vidare	har	Rådet	för	finansiell	rapporterings	rekommendation	RFR	1	Kompletterande	
redovisningsregler för koncerner tillämpats. Därutöver tillämpas de tillägg som följer av lagen 1995:1559 om årsredovisning 
i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:25 
Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 
”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

De	nedan	angivna	redovisningsprinciperna	har	tillämpats	konsekvent	på	samtliga	perioder	som	presenteras	i	de	finansiella	
rapporterna, om inte annat framgår nedan.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Följande standard tillämpas av koncernen för första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019:

IFRS 16
Koncernen har ändrat sina redovisningspriciper och tillämpar IFRS 16 från och med första januari 2019. I enlighet med 
övergångsreglerna i IFRS 16 har koncernen valt att inte räkna om jämförelsetalen. Förändringen leder till att de lokaler som 
Mangold hyr kommer att inkluderas som nyttjanderätter och skulder med motsvarande värde i balansräkningen, samt som 
avskrivningar och räntekostnader i resultaträkningen. Värdet av de aktuella nyttjanderätterna har beräknats till 23,6 mkr.  
Det samlade värdet av räntor och avskrivningar har under 2019 att varit 0,5 mkr högre än det belopp som skulle ha redovisats 
som hyreskostnad. 

Effekterna av övergången redogörs vidare för nedan:
Alla belopp anges i KSEK

2018-12-31 Omräkning till IFRS 16 2019-01-01

Materiella anläggningstillgångar - 	23 611 	23 611

Leasingskulder - -	23 611 -	23 611

Eget kapital - - -

Se även Not 12.

Koncernens redovisningsprinciper är, vid sidan av ovan angivna effekter från implementerande av IFRS 16, oförändrade jämfört
med årsredovisning 2018.
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Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än femtio (50) procent av 
rösterna.

Dotterbolaget redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser (tidigare 
benämnt ansvarsförbindelser). Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till 
förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av
förvärvade	identifierbara	tillgångar	samt	övertagna	skulder	och	eventualförpliktelser.	

Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen 
för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för emitterade eget kapitalinstrument som lämnats som vederlag i 
utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av
förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser som redovisats separat, redovisas skillnaden som 
goodwill. När skillnaden är negativ så redovisas denna direkt i resultaträkningen.

Dotterföretags	finansiella	rapporter	inkluderas	i	koncernredovisningen	från	och	med	förvärvstidpunkten	till	det	datum	då	det	
bestämmande	inflytandet	upphör.

Interntransaktioner inom koncernen elimineras i sin helhet. 

Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till 
upplupet	anskaffningsvärde,	förutom	de	finansiella	tillgångar	som	värderas	till	verkligt	värde.	Finansiella	tillgångar	som	
värderas	till	verkligt	värde	består	av	finansiella	instrument	klassificerade	som	finansiella	tillgångar	värderade	till	verkligt	värde	
via	resultaträkningen	och	finansiella	tillgångar	som	kan	säljas.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för 
koncernen.	Det	innebär	att	de	finansiella	rapporterna	presenteras	i	svenska	kronor.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 

Att	upprätta	de	finansiella	rapporterna	i	enlighet	med	IFRS	kräver	att	företagsledningen	gör	bedömningar	och	uppskattningar	
samt gör antaganden av redovisningsprinciperna och de redovisade belopp av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna	och	antagandena	är	baserade	på	historiska	erfarenheter	och	ett	antal	faktorer	som	under	rådande	
förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningar	och	antaganden	ses	över	regelbundet.	Ändringar	av	uppskattningar	redovisas	i	den	period	ändringen	görs	om	
ändringen endast påverkar denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 

Bedömningar	gjorda	av	företagsledningen	vid	tillämpningen	av	IFRS	som	har	en	betydande	inverkan	på	de	finansiella	
rapporterna	och	gjorda	uppskattningar	som	kan	medföra	väsentliga	justeringar	i	påföljande	års	finansiella	rapporter	beskrivs	
närmare i not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar.
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Provisions- och avgiftsintäkter

Redovisade provisionsintäkter gäller fakturerat arvode för arbete utfört inom Mangold Fondkommission ABs (MFK) 
segment Investment Banking (IB) och Private Banking (PB). I provisionsintäkter ingår courtage och förvaltningsavgifter (PB). 
Vidare	avser	intäkterna	Certified	Adviser-uppdrag,	kapitalanskaffning,	M&A,	allmän	rådgivning,	prospekt	och	emissions-/
transaktionsadministration, analys, market making och listning på Mangoldlistan samtliga från koncernens IB segment.

Provisionsintäkterna	faktureras	och	intäktsförs	löpande.	Fakturering	avseende	tjänsterna	Market	Making	och	Certified	Advisor
samt månadsavgiften för listning på Mangoldlistan faktureras alltid kvartalsvis i förskott men intäktsförs månadsvis.  
En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när företaget genomfört sitt åtagande mot kund. Provisionsintäkter som genereras 
via Mangolds anknutna ombud reduceras med ombudens ersättning för transaktionen.

Provisionskostnader

De kostnader som koncernen redovisar som provisionskostnader avser kostnader som är direkt hänförliga till ett visst uppdrag. 
Dessa kostnader särredovisas för att bättre kunna bedöma uppdragens lönsamhet samt för att underlätta vidarefakturering av 
uppdragskostnader till kund. Majoriteten av kostnaden är hänförlig till återförsäljarprovisioner även benämnt som Konsultativa 
försäljningskostnader i not 6.

Ränteintäkter och räntekostnader samt utdelning 

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i 
effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av 
fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall.

Ränteintäkter härrör i huvudsak från utlåning till kreditinstitut samt allmänheten och avser till övervägande delen intäkter från 
depåbelåning. Räntekostnaderna avser ränta på efterställt lån, dröjsmålsräntor för leverantörsskulder samt räntor på skatter 
och avgifter.

Utdelning	från	aktier	och	andelar	redovisas	i	posten	”Erhållna	utdelningar”	när	rätten	att	erhålla	betalning	fastställts.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Nettoresultatet	av	finansiella	transaktioner	består	av	realiserade	och	orealiserade	värdeförändringar	i	verkligt	värde	på	de
tillgångar och skulder som innehas för handelsändamål, realiserade och orealiserade statsskuldförbindelser samt realiserade 
och orealiserade valutakursförändringar. Posten innehåller även ränteintäkter från statsskuldförbindelserna.

Allmänna administrationskostnader

Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, bonus, pensionskostnader, 
arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också hyres-, revisions-, utbildnings-, IT-, telekommunikations- samt 
rese- och representationskostnader samt avgifter för insättningsgarantin.
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Leasing 

Såsom nämnts ovan, tillämpar Mangold IFRS 16 från och med den 1 januari 2019, vilket innebär att även väsentliga leasingavtal
skall redovisas som tillgång och skuld i koncernens balansräkning. Kostnaderna för dessa leasingavtal redovisas som
räntekostnad och avskrivning.

Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital eller i övrigt totalresultat. I dessa fall redovisas även skatteeffekten 
mot eget kapital samt i övrigt totalresultat.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av skattesatser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten	skatt	beräknas	enligt	balansräkningsmetoden	med	utgångspunkt	i	temporära	skillnader	mellan	redovisade	och	
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som uppkommit vid första 
redovisningen av goodwill och inte heller vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid 
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. 

Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller 
reglerade. 

Uppskjuten	skatt	beräknas	med	tillämpning	av	de	skattesatser	och	skatteregler	som	är	beslutade	eller	i	praktiken	beslutade	på	
balansdagen. 

Uppskjutna	skattefordringar	avseende	avdragsgilla	temporära	skillnader	och	underskottsavdrag	redovisas	endast	i	den	mån	
det är sannolikt att dessa kommer att utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms 
sannolikt att de kan utnyttjas.

Under	rubriken	Skatt	på	årets	resultat	i	resultaträkningen	redovisas	aktuell	skatt,	uppskjuten	skatt	och	skatt	avseende	 
tidigare år.
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Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas i balansräkningen avser aktier och andelar, fordringar, utlåning till allmänheten
och	kreditinstitut	samt	belåningsbara	statsskuldsförbindelser.	Bland	skulder	och	eget	kapital	återfinns	leverantörsskulder,
efterställda skulder, inlåning från allmänheten och övriga skulder. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En	finansiell	tillgång	eller	finansiell	skuld	tas	upp	i	balansräkningen	när	företaget	blir	part	enligt	instrumentets	avtalsmässiga
villkor.

En	finansiell	tillgång	tas	bort	från	balansräkningen	när	rättigheterna	i	avtalet	realiseras,	förfaller	eller	bolaget	förlorar	kontrollen
över	den.	Detsamma	gäller	för	del	av	finansiell	tillgång.	En	finansiell	skuld	tas	bort	från	balansräkningen	när	förpliktelsen	i	
avtalet	fullgörs	eller	på	annat	sätt	utsläcks.	Detsamma	gäller	för	del	av	finansiell	skuld.	

En	finansiell	tillgång	och	en	finansiell	skuld	kvittas	och	redovisas	med	ett	nettobelopp	i	balansräkningen	endast	när	det	
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 

Förvärv	och	avyttring	av	finansiella	tillgångar	redovisas	på	affärsdagen,	som	utgör	den	dag	då	bolaget	förbinder	sig	att	förvärva
eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med
att ett lånebelopp utbetalas till låntagaren. En avsättning för lämnat lånelöfte görs om lånelöftet är oåterkalleligt och lämnas 
till	en	låntagare	där	ett	nedskrivningsbehov	identifieras	redan	innan	lånet	betalats	ut	eller	när	utlåningsräntan	inte	täcker	
företagets	upplåningskostnader	för	att	finansiera	lånet.

Klassificering och värdering

Värdering	av	finansiella	instrument	sker	vid	anskaffningstillfället	till	anskaffningsvärdet,	motsvarande	verkligt	värde,	inklusive	
för	finansiella	instrument	som	inte	redovisas	till	verkligt	värde	via	resultatet,	direkt	hänförliga	transaktionskostnader.	
Efterföljande värdering sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden 
beroende	på	vilken	klassificering	det	finansiella	instrumentet	tillhör.	

För	närmare	beskrivning	av	verkligt	värde	av	finansiella	instrument,	se	not	28	Finansiella	tillgångar	och	skulder.
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Nedskrivning

Bedömning	om	nedskrivning	av	finansiella	tillgångar	som	redovisas	till	verkligt	värde	via	resultaträkningen	görs	ej,	då	dessa	
redovisas till verkligt värde.

För kundfordringar tillämpas individuell prövning av varje utestående väsentlig kundfordran. Kundfordringar som inte skrivs 
ned efter individuell prövning värderas därefter modellbaserat, enligt IFRS 9. Värdering av kundfordringar sker utifrån tre olika
nivåer 1, 2 och 3. Nivå 1 utgör samtliga fordringar upp till fordringar förfallna med mindre än 30 dagar. Nivå 2 utgör förfallna
fordringar med mer än 30 och mindre än 90 dagar. Nivå 3 utgör fordringar förfallna med mer än 90 dagar. Nedskrivning sker
baserat på konjunkturinstitutets prognos för BNP per capita för nästkommande år, fördelat utifrån beräknad sannolikhet för
fallissemang, på de tre olika kategorierna. Per 31 december 2019 uppgick Mangolds kreditreserveringar till 277 tkr enligt IFRS 9,
vilket motsvarar 1,1 procent av utestående kundfordringar.

Mangolds nedskrivning av kreditexponering inkluderad exponering utanför balansräkning och sker utifrån tre olika nivåer 1, 2 
och	3.	Nivå	1	är	kreditexponering	som	inte	klassificeras	som	2	eller	3.	Nivå	2	är	kreditexponering	där	kunden	har	legat
överbelånad mer än 30 dagar och har en överbelåning som överstiger 10% av utrymmet. Nivå 3 är kreditexponering där
Mangold bedömer att det är osannolikt att gäldenären kommer att betala sina kreditförpliktelser helt och hållet utan att 
Mangold tillgriper åtgärder som att realisera säkerheter. Alternativt att någon av gäldenärens väsentliga kreditförpliktelser 
gentemot	Mangold	är	förfallen	till	betalning	sedan	mer	än	90	dagar	eller	enligt	förordning	575/2013	artikel	178	definition	av	
fallissemang. En individuell prövning görs av varje nivå 3. För nivå 1 och 2 tillämpas en värderingsmodell enligt IFRS 9.

Nedskrivning av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare 
skälen till nedskrivning inte längre föreligger och att full betalning från kunden förväntas erhållas och redovisas då som en 
återvinning av kreditförlusten.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar värderade i 
resultaträkningen.	För	dessa	instrument	redovisas	värdeförändringar	i	resultatposten	Nettoresultat	av	finansiella	
transaktioner	(se	not	9	Nettoresultat	av	finansiella	transaktioner).	De	finansiella	tillgångarna	som	värderas	till	verkligt	värde	via	
resultaträkningen utgörs av balansposten aktier och andelar samt balansposten belåningsbara statsskuldförbindelser.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar	och	kundfordringar	är	finansiella	tillgångar	som	inte	är	derivat,	som	har	fastställda	eller	fastställbara	
utbetalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde och 
upplupen	ränta.	Kund-	och	lånefordran	redovisas	till	det	belopp	som	beräknas	inflyta,	det	vill	säga	efter	avdrag	för	osäkra	
fordringar.	Kundfordringar	återfinns	i	balansposten	”övriga	fordringar”	och	är	specificerade	i	not	21.	Lånefordringarna	är	
fördelade på balansposterna utlåning till kreditinstitut respektive utlåning till allmänheten.

Andra finansiella skulder

Inlåning	samt	övriga	finansiella	skulder,	till	exempel	leverantörsskulder,	ingår	i	denna	kategori.	Skulderna	värderas	till	upplupet	
anskaffningsvärde	och	återfinns	i	balansposten	övriga	skulder	se	specificering	i	not	23.	Finansiella	skulder	där	fordringsägaren	
är sämre prioriterad än övriga rubriceras i balansräkningen som Efterställda skulder. Beträffande räntekostnader hänförliga 
till	de	efterställda	skulderna	återfinns	information	om	dessa	i	not	8	”Ränteintäkter	och	räntekostnader”	samt	ytterligare	
information gällande villkor för lånet i not 25 ”Efterställda skulder”.
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Handelslager

Med handelslager avses aktier och andelar som företaget innehar i handelssyfte eller för att säkra andra positioner i
handelslagret, och inte är förenade med villkor som begränsar möjligheten att handla med dem eller, om de är förenade med
sådana villkor, är möjliga att säkra. Med positioner avses företagets egna positioner och positioner som härrör från verksamhet 
för	kunders	räkning	eller	som	likviditetsgarant.	Företagets	egna	positioner	klassificeras	för	närvarande	som	finansiella	tillgångar	
som innehas för handel och värderas till verkligt värde via resultatet. Nettoresultatet av förändringarna i handelslagret är en del 
utav	det	resultat	som	redovisas	i	not	9	”Nettoresultat	av	finansiella	transaktioner”.

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller
avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst 
eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/
kostnad.

Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. För materiella anläggningstillgångar anser företaget att det
inte	finns	några	separata	komponenter	med	väsentligt	olika	avskrivningsperioder.

Beräknade nyttjandeperioder
- Datorer och servrar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 år
- Maskiner, inventarier och verktyg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 år

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. Inventarier av
mindre	värde,	med	vilket	avses	inventarier	med	ett	anskaffningsvärde	understigande	10 000	kronor,	kostnadsförs	direkt.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar utgörs utav goodwill samt övriga immateriella anläggningstillgångar. Dessa redovisas som tillgång  
i balansräkningen enligt de principer som framgår under respektive rubrik nedan.

Avskrivningsprinciper

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är 
tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är:

- Andra immateriella anläggningstillgångar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 år
- Kundrelationer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 år
- Goodwill skrivs ej av, nedskrivningsprövas årligen
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Nedskrivning 

Vid varje rapporteringsdatum, balansdag, så sker en noggrann genomgång av företagets immateriella anläggningstillgångar. Det
görs vid denna tidpunkt en kritisk granskning av samtliga immateriella anläggningstillgångar, för att bedöma om en nedskrivning 
är nödvändig. Nedskrivningsbehovet bedöms individuellt från fall till fall. 

Om	indikation	på	nedskrivningsbehov	finns	beräknas	tillgångens	återvinningsvärde	(se	nedan).	För	goodwill	beräknas	
återvinningsvärdet	dessutom	årligen.	Om	det	inte	går	att	fastställa	väsentliga	oberoende	kassaflöden	till	en	enskild	tillgång,	och	
dess verkliga värde minus försäljningskostnader inte kan användas, grupperas tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov 
till	den	lägsta	nivå	där	det	går	att	identifiera	väsentliga	oberoende	kassaflöden	–	en	så	kallad	kassagenererande	enhet.

En nedskrivning redovisas när en tillgång eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet.	En	nedskrivning	redovisas	som	kostnad	i	årets	resultat.	Då	nedskrivningsbehov	identifieras	för	en	
kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. Därefter görs en
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av
nyttjandevärdet	diskonteras	framtida	kassaflöden	med	en	diskonteringsfaktor	som	beaktar	riskfri	ränta	och	den	risk	som	är
förknippad	med	den	specifika	tillgången.

Återföring av nedskrivningar

En	nedskrivning	av	tillgångar	som	ingår	i	IAS	36	tillämpningsområde	reverseras	om	det	både	finns	indikation	på	att	
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen 
av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som 
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för 
avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Goodwill

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade 
tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1 januari 
2008 har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt utan det per denna dag redovisade värde utgör 
fortsättningsvis koncernens anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte av utan testas årligen 
för nedskrivningsbehov. Hela goodwillposten i koncernen är hänförlig till goodwill på Mangold Fondkommission (motsvarande 
28,0 mkr).

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Separat förvärvade immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Utgifter	för	utveckling	redovisas	som	en	tillgång	i	balansräkningen,	om	produkten	eller	processen	är	tekniskt	och	kommersiellt	
användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella
tillgången. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. 

Aktuella utvecklingskostnader avser systemanpassning till MiFID-direktivet, ökat systemstöd för vissa arbetsuppgifter samt 
möjliggörande av kundbetalning via Swish.
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Ersättningar till anställda

Pensionering genom försäkring

Koncernens pensionsplan är tryggad genom försäkringsavtal och framgår av företagets försäkringspolicy. Enligt IAS 19 är 
en avgiftsbestämd plan en plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter till 
en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska 
enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig anställdas tjänstgöring under 
innevarande	period	och	tidigare.	En	förmånsbestämd	pensionsplan	definieras	som	en	annan	plan	för	ersättningar	efter	avslutad	
anställning än avgiftsbestämd plan. Företagets pensionsplan är avgiftsbestämd och följer ITP-planen. Pensionsåldern är 65 år. 

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna 
erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en 
gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och 
förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Ersättning vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, 
utan realistisk möjlighet till tillbakadragande eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering, av en formell 
detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. Ersättningarna som beräknas bli reglerade inom 
tolv månader redovisas till dess nuvärde. Ersättningar som inte förväntas regleras helt inom tolv månader redovisas enligt 
långfristiga ersättningar. 

Avsättningar

En	avsättning	redovisas	i	balansräkningen	när	företaget	har	en	befintlig	juridisk	eller	informell	förpliktelse	som	en	följd	av	en	
inträffad	händelse,	och	det	är	troligt	att	ett	utflöde	av	ekonomiska	resurser	kommer	att	krävas	för	att	reglera	förpliktelsen	
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas 
avsättningar	genom	diskontering	av	det	förväntade	framtida	kassaflödet	till	en	räntesats	före	skatt	som	återspeglar	aktuella	
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Eventualförpliktelser 

En	eventualförpliktelse	(ansvarsförbindelse)	redovisas	när	det	finns	ett	möjligt	åtagande	som	härrör	från	inträffade	händelser	
och	vars	förekomst	bekräftas	endast	av	en	eller	flera	osäkra	framtida	händelser	eller	när	det	finns	ett	åtagande	som	inte	
redovisas	som	en	skuld	eller	avsättning	på	grund	av	att	det	inte	är	troligt	att	ett	utflöde	av	resurser	kommer	att	krävas.	Inom	
affärsområdet  Corporate Finance erbjuds tjänsten Emissionsgaranti. I ett emissionsuppdrag kan bolaget mot provision 
garantera kunden att en viss överenskommen del av kundens emissionen tecknas av bolaget för det fall att emissionen ej blir 
fulltecknad. Emissionsgarantier regleras i särskilda avtal med kunden. Om en emissionsgaranti faller ut tillförs de värdepapper 
som på detta sätt förvärvats bolagets handelslager och värderas samt riskbedöms enligt samma principer som övriga 
värdepapper i handelslagret. 
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Redovisningsprinciper moderbolag

Moderbolaget	upprättar	sin	årsredovisning	enligt	årsredovisningslagen	(1995:1554)	och	Rådet	för	finansiell	rapporterings	
rekommendation	RFR	2	Redovisning	för	juridisk	person.	Även	av	Rådet	för	finansiell	rapporterings	utgivna	uttalanden	gällande	
för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
samtliga	av	EU	antagna	IFRS	och	uttalanden	så	långt	detta	är	möjligt	inom	ramen	för	årsredovisningslagen,	tryggandelagen	och	
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till 
IFRS som ska göras.

Andelar i dotterföretag och intressebolag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på moderbolagets 
finansiella	rapporter.

Värderings- och omräkningsprinciper

Med	anledning	av	sambandet	mellan	redovisning	och	beskattning,	tillämpas	inte	reglerna	om	finansiella	instrument	och	
säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person.
I	moderbolaget	värderas	finansiella	anläggningstillgångar	till	anskaffningsvärde	minus	eventuell	nedskrivning	och	finansiella	
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Det bokförda värdet för räntebärande instrument motsvarar det verkliga 
värdet av produkten.

Koncernbidrag och aktieägartillskott 

Bolaget tillämpar alternativregeln enligt RFR 2 vid redovisning av koncernbidrag. Erhållna samt lämnade koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition.
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Not 3 Riskhantering

Riskhantering koncern

I koncernens verksamhet uppstår olika typer av risker som bland annat kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och 
operativa risker. Alla risker av väsentlig betydelse koncentreras till större delen till Mangold Fondkommission ABs verksamhet. 
I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har Mangold Fondkommissions styrelse, som ytterst ansvarig 
för intern styrning och kontrollen i företaget, fastställt styrdokument för verksamheten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för koncernens riskhantering. Koncernens riskhantering är uppbyggd enligt en modell 
med tre försvarslinjer, där alla led har ett ansvar att, i enlighet med fastställda styrdokument, förebygga, övervaka och hantera 
risker som kan uppstå.

Koncernens	riskhantering	syftar	till	att	identifiera	och	analysera	de	risker	som	företaget	har	i	sin	verksamhet	och	att	för	
dessa	sätta	lämpliga	riskaptiter	och	risklimiter	och	försäkra	att	det	finns	kontroll	på	plats.	Riskerna	bevakas	och	kontroller	
görs löpande att riskaptiter och risklimiter ej överskrids. Riktlinjer och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för 
att kontrollera att dessa är korrekta och till exempel återspeglar gällande marknadsreglering samt produkter och tjänster 
som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar företaget förutsättningar för en god riskkultur, där varje 
anställd förstår sin roll och sitt ansvar. Mål och syfte med riskhantering är därmed säkerställa att företaget inte under några 
omständigheter ska ha ett samlat kapitalbehov (kredit-, marknads-, operativ-, likviditets- och övriga risker) eller risknivå som på 
något sätt kan äventyra koncernens fortsatta överlevnad.

Som ett led i god intern styrning och kontroll har Mangold en oberoende riskhanteringsfunktion som är organisatoriskt 
underställd den verkställande direktören men rapporterar direkt till styrelsen. Riskhanteringsfunktionens uppgift är 
att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå förändringar i styrdokument och riskhanteringsramverk. 
Riskhanteringsfunktionen övervakar och kontrollerar även riskerna i koncernen.

Kreditrisk

Med kreditrisker avses risken för att förlust uppkommer på grund av att en motpart, eller gäldenär, antingen av ovilja eller 
oförmåga, helt eller delvis inte uppfyller avtalade förpliktelser. Kreditrisk inkluderar även motpartpartrisk, koncentrationsrisk 
och avvecklingsrisk.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets kreditriskexponering. Styrelsen har i en särskild riktlinje inom vissa 
ramar delegerat ansvaret till VD. VD rapporterar regelbundet till styrelsen.

Kreditrisken minimeras genom att i största möjliga utsträckning pröva motpartens kreditvärdighet samt att upprätta 
betalningsvillkor. 

Koncernen	strävar	efter	en	god	riskspridning.	För	att	begränsa	kredit-	och	motpartsrisker	i	företagets	kreditportfölj	finns	det	
fastställda kreditlimiter. 

Mangolds målgrupper av kredittagare är företag eller privatpersoner som söker kredit för att kunna genomföra transaktioner i 
finansiella	instrument	som	förvaras	i	depå	hos	Mangold.	Målgruppen	är	framför	allt	befintliga	kunder	som	har	en	god	förståelse	
om	de	finansiella	marknadernas	funktion	samt	hur	belåning	av	finansiella	instrument	fungerar	och	vilka	risker	detta	kan	
medföra.

En	avgörande	bedömningsgrund	för	företagets	kreditgivning,	som	utifrån	låntagarnas	hemvist	är	geografiskt	hänförliga	till	
företagets verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är företagets krediter 
dessutom säkerställda med pantförskrivning dels av låntagarens värdepapper i depå hos bolaget, dels av låntagarens likvida 
medel på konto hos bolaget.
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Koncernens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna 
genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande 
kravärenden. Verkställande direktör har även fastställt instruktioner för hantering av säkerheter vid värdepapperskrediter 
vilka	relaterar	till	att	kreditlimiterna	dagligen	stäms	av	vad	gäller	aktuella	belåningsvärden	för	innehaven	av	de	finansiella	
instrumenten mot lämnade krediter, även ska kredittagarens återbetalningsförmåga bedömas löpande. 

I den händelse kund med kreditlimit överskrider sin belåningsgrad arbetas det utifrån tre lösningar på detta och de består av: 1) 
att	kunden	överför	likvida	medel	till	depån	för	att	täcka	upp	differensen,	2)	att	kunden	flyttar	över	belåningsbara	värdepapper	
till depån och 3) att Mangold genomför tvångsförsäljning av värdepapper på depån för att täcka upp differensen mellan de 
belåningsbara värdepapperna som ligger i depån och kreditlimiten.

Operativa risker

Med operativ risk avses förluster på grund av bristfälliga eller felaktiga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, inkorrekta 
system eller externa händelser. Riskerna består huvudsakligen av IT-risker, legala risker, ryktesrisk och administrativa risker 
inom de olika affärsområdena. 

Koncernens operativa risker minimeras av god intern styrning och kontroll samt av styrelsen fastställda styrdokument för 
effektiv riskhantering, i syfte att bedriva verksamheten med begränsad operativ risk. Dessutom sker kontinuerliga kontroller 
som reglerar och säkerställer ansvar och befogenheter i den löpande verksamheten. 

IT risk

Med IT-risk avses risken för förluster eller minskade intäkter på grund av informationsteknologi (till exempel datasystem eller 
programvaror).

Legala risker

Med legal risk avses risken för att förluster uppkommer på grund av att avtal inte visar sig vara juridiskt hållbara eller att nya 
lagar eller föreskrifter utfärdas vilket medför att förutsättningarna för verksamheten ändras på ett ogynnsamt sätt. 

Koncernens legala hantering innefattar att alla avtal och andra rättsförhållanden alltid granskas av Mangolds bolagsjurist samt 
att koncernens bolag tecknar erforderlig ansvars- och skadeståndsförsäkring.

Ryktesrisk

Ryktesrisk avser risken för förlorat anseende hos kunder, ägare, anställda, myndigheter, etcetera, vilket kan leda till minskade 
intäkter.
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 Kreditriskexponering 

Alla belopp anges i KSEK

2019 Kreditexponering Nedskrivning Värde av  
säkerheter

Kreditexponering 
efter avdrag för 

nedskrivning och 
säkerhet

Belåningsbara statsskuldförbindelser 181 709 - - 181 709

Utlåning	till	kreditinstitut 75 405 - - 75 405

Utlåning	till	allmänheten 157 139 5 787 125 698 25 654

Varav: nivå 1 131 231 1 332 125 698 4 201

nivå 2 21 631 238 - 21 393

nivå 3 4 277 4 216 - 61

Kundfordringar 25 828 3 596 - 22 232

Varav: nivå 1 8 967 52 - 8 915

nivå 2 828 5 - 822

nivå 3 16 033 3 539 - 12 494

Total Kreditexponering 440 080 9 382 125 698 305 000

2018 Kreditexponering Nedskrivning Värde av  
säkerheter

Kreditexponering 
efter avdrag för 

nedskrivning och 
säkerhet

Belåningsbara statsskuldförbindelser 191 567 - - 191 567

Utlåning	till	kreditinstitut 83 156 - - 83 156

Utlåning	till	allmänheten 106 364 4 110 82 126 20 128

Kundfordringar 21 281 1 843 - 19 438

Total Kreditexponering 402 367 5 953 82 126 314 288

Utlåning till allmänheten per kategori av låntagare

Företagskunder 103 612 60 926

Privatkunder  53 527 45 439    

Summa 157 139 106 364

Kundfordringar per kategori av låntagare

Företagskunder 24 478 21 281

Privatkunder  1 350 -    

Summa 25 828 21 281
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Bedömning av kreditkvalité på finansiella tillgångar

Mangold gör individuell prövning av varje utestående kundfordran och tillämpar en nedskrivningsmodell enligt IFRS 9.  
Per 31 december 2019 uppgick Mangolds kreditreserveringar till 0,3 mkr enligt IFRS 9, vilket motsvarar 1,1 procent  
av  utestående kundfordringar.

Att kreditförluster på kundfordringar historiskt varit låga beror på de åtgärder som vidtas i samband med en individuell prövning 
av varje utestående kundfordran. Denna prövning görs av en speciell grupp bestående av VD, CFO och bolagsjurist vilka har god 
kunskap om varje kunds betalningsförmåga. Dessa åtgärder inkluderar bl.a. förhandlingar med kunder och uppskjuten betalning 
samt inkasso och indrivning.  

Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden 
för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Mangold har en fastställd riktlinje som hanterar likviditetsrisk. I riktlinjen berörs 
hur Mangold arbetar med likviditetsrisk löpande samt olika styrdokument som sätter upp ett ramverk för Mangold i händelse av 
försämrad likviditet eller ökad likviditetsrisk.

Riskhanteringsfunktionen bevakar löpande likviditeten i företaget samt utför stresstester. Syftet med stresstester är att förbereda 
Mangolds hantering av företagets betalningsberedskap och att mäta Mangolds likviditetsrisk under olika stress scenarion. 
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Stresstesterna försäkrar även att Mangolds aktuella exponeringar för likviditetsrisk stämmer överens med den av styrelsen 
fastställda riskaptit och risklimit.

Mangold övervakar likviditetsrisken med hjälp av likviditetstäckningsgrad. Vid årets utgång uppgick likviditetstäckningsgraden 
för koncernen till 176,9 (286,4) procent, det lagstadgade kravet är hundra (100,0) procent.

Koncernens likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av tabellen nedan. 
Även	den	kassaflödesanalys	som	finns	intagen	på	annat	ställe	i	årsredovisningen	belyser	företagets	likviditetssituation.

Likviditetsexponering

Alla belopp anges i KSEK

2019 Förväntad löptid

Vid anfordran Högst 3 mån  3 till 12 mån  > 12mån Utan löptid  Tot.redov.värde 

Tillgångar

Finansiella till gångar

Belåningsbara statsskuld förbindelser 181 709 181 709

Utlåning	till	kreditinstitut 75 405 75 405

Utlåning	till	allmänheten 151 352 151 352

Aktier och andelar 40 829 40 829

Andelar i intressebolag 23 928 23 928

Immateriella anläggningstillgångar 34 027 34 027

Materiella anläggningstillgångar 19 726 19 726

Övriga fordringar 28 892 28 892

Upplupna	intäkter 10 328 10 328

Finansiella tillgångar totalt 308 271 28 892 151 352 0 77 681 566 195

Skulder

Finansiella skulder

Efterställda skulder 18 400 18 400

Leverantörsskulder (i övriga skulder) 4 975 4 975

Leasingskulder 17 555 17 555

Övriga skulder 5 679 5 679

Inlåning från allmänheten 387 752 387 752

Upplupna	kostnader	 
(skulder till ftg)

9 169 9 169

Finansiella skulder totalt 407 575 0 0 35 955 0 443 531

Icke-finansiella skulder 

Skatteskulder 295 295

Upplupna	kost.	(skuld	till	personal) 16 969 16 969

Övriga skulder 3 005 3 005

Icke-finansiella	skulder 20 268 20 268

Summa skulder 427 843 0 0 35 955 0 463 799

Eget kapital 102 397 102 397

Summa skillnad -119 573 28 892 151 352 -35 955 -24 716 0
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Likviditetsexponering

2018 Förväntad löptid

På anfordran Högst 3 mån  3 till 12 mån >12mån Utan löptid  Tot.redov.värde 

Tillgångar

Finansiella tillgångar

Belåningsbara statsskuldförbindelser 191 567 191 567

Utlåning	till	kreditinstitut 83 156 83 156

Utlåning	till	allmänheten 106 364 106 364

Aktier och andelar 28 963 28 963

Andelar i intressebolag 19 002 19 002

Immateriella anläggningstillgångar 35 904 35 904

Materiella anläggningstillgångar 2 079 2 079

Övriga fordringar 23 947 23 947

Upplupna	intäkter 5 815 5 815

Finansiella tillgångar totalt 309 500 23 947 106 364 0 56 985 496 798

Skulder

Finansiella skulder

Efterställda skulder 16 000 16 000

Leverantörsskulder (i övriga skulder) 1 933 1 933

Leasingskulder

Övriga skulder 5 000 5 000

Inlåning från allmänheten 350 280 350 280

Upplupna	kostnader	(skulder	till	ftg) 12 245 12 245

Finansiella skulder totalt 369 457 0 0 16 000 385 457

Icke-finansiella skulder 

Skatteskulder 799 799

Upplupna	kost.	(skuld	till	personal) 17 903 17 903

Övriga skulder 3 052 3 052

Icke-finansiella skulder 21 754 21 754

Summa skulder 391 211 0 0 16 000 407 211

Eget kapital 89 587 89 587

Summa skillnad -81 709 23 947 106 364 -16 000 -32 601 0
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Marknadsrisk

Marknadsrisk utgörs av risken för förlust till följd av förändringar i aktiekurser, räntor och valutor. För Mangold uppstår 
marknadsrisk främst genom handel i eget lager, i åtaganden som likviditetsgarant, genom arbitragehandel samt genom att i 
undantagsfall ta positioner för att underlätta kundernas affärer. En eventuell förändring utav portföljerna med en (1) procent 
skulle medföra en resultatförändring på cirka 0,3 mkr.

Mangold kan även agera garant vid kapitalanskaffningar och kan från tid till annan på grund av garantiåtaganden ha ett innehav 
av värdepapper i eget lager. Värdepapper ska emellertid alltid avyttras och målsättningen är att eget lager ska ha ett minimalt 
innehav.

Riskhanteringsfunktionen hanterar de dagliga marknadsriskerna genom att löpande övervaka koncernens olika exponeringar 
för att säkerställa att inga otillåtna instrument handlas samt att styrelsens fastställda riskaptit och risklimiter inte överskrids.

Marknadsrisk i form av aktiekursrisk förekommer i Mangold Fondkommission AB. Vid årets utgång uppgick marknadsrisken till 
4,8 mkr (4,8 procent av eget kapital), fördelat på nära 70 olika värdepapper. Beräkning av kapitalkrav (schablonmetoden) för 
marknadsrisk	har	skett	i	enlighet	med	kapitaltäckningsförordning	(EU	575/2013)	samt	med	hänsyn	tagen	till	de	finansiella	
instrumentens verkliga värde.

Mangold genomför minst kvartalsvis känslighetsanalyser på handelslager, detta görs med hjälp av conditional Value-at-Risk. 
Det	valda	konfidensintervallet	uppgår	till	nittiosju	komma	fem	(97,5)	procent,	vilket	betyder	att	det	är	det	förväntade	värdet	på	
det	sämsta	utfallet	av	40	tvåveckorsperioder.	För	att	modellen	ska	vara	applicerbar	krävs	det	att	de	underliggande	finansiella	
instrumenten	har	tillräckligt	många	historiska	datapunkter.	De	finansiella	instrument	som	hamnar	utanför	modellen	analyseras	
med hjälp av schablonmetoden och durationsmetoden. Vid årets utgång uppgick kapitalbehovet på marknadsrisken till 4,9 
miljoner kronor.

Ränterisk

Med	ränterisk	avses	osäkerheten	i	framtida	kassaflöden	som	följd	av	en	förändrad	marknadsränta	för	finansiering	och	inlåning.	
Ränterisk avser ett företags känslighet för förändringar i räntornas nivå och räntekurvans struktur. Ränterisk är i stor 
utsträckning en strukturell risk som naturligt följer av att företag bedriver ut- och inlåning. Ränterisk kan också uppstå som 
konsekvens	av	ett	företags	egna	val	av	löptider	och	räntebindningstider	för	deras	exponeringar	och	finansiering,	utöver	vad	som	
kan anses vara en naturlig konsekvens av deras affärsmodell. Ränterisken i bankboken med 1% parallellförskjutning av räntan 
uppgår per 2019-12-31 till 0,2 mkr.

Samtliga ränteposter är hänförliga till antingen innehav av kommunpapper eller utlåning till kreditinstitut/allmänheten. 
Räntenettot i koncernen per 2019-12-31 uppgår till 7,7 (6,0) mkr. I moderbolaget uppgår räntenettot till -1,3 (-1,1 ) mkr.

Under	2016	emitterade	Mangold	ett	förlagslån	(supplementärkapital)	med	årlig	ränta	på	sju	(7)	procent.	För	närvarande	har	
koncernens utlåning främst täckts av kundernas inlåning på depåerna samt av eget kapital. 

Valutarisk

Valutarisk	är	risken	för	att	verkligt	värde	på	eller	framtida	kassaflöden	från	ett	finansiellt	instrument	varierar	på	grund	av	
förändringar i valutakurser. Vid årsskiftet fanns det ett fåtal utestående fakturor i andra valutor och bankmedel i andra valutor 
var på en låg nivå. Mangold har en försumbar valutarisk och skulle nettopositionerna beräknas överstiga två (2) procent av 
kapitalbasen kommer detta att redovisas som en del av kapitalkraven för marknadsrisken (not 30) i enligt artikel 351.      

Finansiella risker moderbolag

Moderbolaget tillämpar samma riskhantering som övriga koncernen, se beskrivning under Riskhantering koncern. 
Moderbolagets verksamhet är dock ytterst begränsad varför de risker som uppstår i moderbolaget också är det.  

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Företagsledningen har i samband med revisionsarbetet diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende företagets 
viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.
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Bedömning av nedskrivningsbehov av Goodwill

Goodwill har, i avsikt att kunna pröva nedskrivningsbehov, allokerats till kassagenererande enhet enligt Mangolds affärsmässiga 
organisation. Redovisade värden för den kassagenerande enheten prövas årligen avseende nedskrivningsbehov. 
Återvinningsvärdet (det vill säga det högre av nyttjandevärde och verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader) 
fastställs	normalt	baserat	på	nyttjandevärde,	framtaget	med	användande	av	diskonterade	kassaflödesberäkningar	där	
en långsiktig tillväxttakt om femton (15) procent antagits som den budgeterade tillväxttakten för de närmaste tre åren, 
då koncernens historiska tillväxttakt är betydligt högre och bedömningen gjorts att det är realistiskt givet nuvarande 
marknadsklimat och konkurrenssituation. I prövningarna gällande återvinningsvärdet använder ledningen vad den anser vara 
rimliga antaganden, baserade på bästa tillgängliga information på balansdagen. Antaganden som nyttjas är intäktsutveckling, 
kostnadsutveckling och resultatutveckling vilka samtliga bygger på en detaljerad 3 årsplan med utförlig handlingsplan för 
år 1-3, prognos om femton (15) procent tillväxt, för år 4-5 samt uthållig tillväxt om två (2) procent, vilket är det långsiktiga 
inflationsmålet	i	Sverige,	för	residualvärdet.	Även	nyttjas	investeringar	vilka	bygger	på	historisk	och	väntad	utveckling	samt	
diskonteringsräntan	innan	skatt	vilket	återspeglar	specifika	risker	inom	koncernens	segment.	Rimligt	möjliga	förändringar	i	
dessa nyckelantaganden som beräkningen är mest känslig för skulle inte föranleda något nedskrivningsbehov. Historiskt har 
Mangolds tillväxttakt klart överstigit branschen som helhet.

I prövningarna använde ledningen vad den anser vara rimliga antaganden, baserade på bästa tillgängliga information på 
balansdagen.

De nyckelantaganden som användes i nyttjandevärdeberäkningarna var försäljningstillväxt, EBITA-marginalens utveckling, 
diskonteringsränta	(Weighted	Average	Cost	of	Capital)	och	gränsvärde	för	tillväxttakten	i	fritt	kassaflöde.	Beräkningarna	
baseras på av ledningen godkänd femårsprognos samt slutvärde, som enligt ledningens bedömning avspeglar historiska 
erfarenheter, prognoser i branschstudier och annan externt tillgänglig information. Den i prövningen använda 
diskonteringsräntan (WACC) innan skatt som använts har i snitt uppgått till 9,7 procent. 

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

Nedskrivningar för kreditförluster

Nedskrivning för kreditförluster sker normalt utifrån en individuell bedömning och baseras på ledningens bästa uppskattning av 
nuvärdet	av	kassaflöden	som	förväntas	erhållas.	Vid	uppskattning	av	dessa	kassaflöden	görs	en	bedömning	av	motpartens	
finansiella	situation	och	realisationsvärdet	på	varje	underliggande	säkerhet.	Varje	osäker	fordran	bedöms	på	dess	meriter	och	
strategin	med	avseende	på	uppskattade	kassaflöden	som	bedöms	återvinningsbara.

Not 5 Segmentsupplysningar 

 
Alla belopp anges i KSEK

Segment  

Investment Banking Private Banking Koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018

 

Rörelseintäkter  106 630  94 749  45 453  39 974  152 083  134 723 

Kostnader -81 108 -60 295 -56 751 -59 932 -137 859 -120 227 

Resultat före 
bonus

 25 522  34 454 -11 298 -19 958  14 224  14 496 

Bonus -5 113 -4 701 

Rörelseresultat  9 111  9 795 

Segmentets 
andel av  
tillgångarna *)

 121 943  81 474  444 253  415 323  566 195  496 797 

Segmentets 
andel av  
skulderna *)

 46 736  37 934  417 062  369 277  463 799  407 210 

*)	Uppgifterna	baseras	på	uppskattningar

Ledningsgruppen använder främst intäkter samt rörelseresultat före skatt i bedömningen av rörelsesegmentens utveckling.
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Not 6 Provisionsintäkter och provisionskostnader

Alla belopp anges i KSEK

Provisionsintäkter koncernen 2019 2018

Segment Investment Banking 105 740 95 009

Segment Private Banking 35 750 35 350

Summa koncernen 141 489 130 359

Provisionskostnader koncernen 2019 2018

Konsultativa försäljningskostnader -953 -4 187

Administrativa försäljningskostnader 113 -749

Summa -841 -4 936

Not 7 Övriga rörelseintäkter

Alla belopp anges i KSEK

Koncernen 2019 2018

Övrigt 2 595 1 238

Summa 2 595 1 238

Not 8 Ränteintäkter och räntekostnader  

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN

Ränteintäkter 2019 2018

Utlåning	till	kreditinstitut 1 702 1 231

Utlåning	till	allmänheten 9 536 7 228

Övriga - -

Summa 11 238 8 459

Räntekostnader

Efterställda skulder -1 288 -1 120

Övriga -2 220 -1 309

Summa -3 508 -2 429

Räntenetto 7 730 6 030

MODERBOLAGET

Räntekostnader 2019 2018

Efterställda skulder -1 288 -1 120

Övriga - -

Summa -1 288 -1 120

Räntenetto -1 288 -1 120

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader är hänförliga till poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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Not 9 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN 2019 2018

Realiserat resultat avseende värdepapper 13 993 2 527

Orealiserad värdeförändring avseende värdepapper -12 899 -495

Summa 1 095 2 032

 

Vinst uppdelat per värderingskategori 

Värdepapper värderade till verkligt värde över resultatet 1 095 2 032

Summa 1 095 2 032

MODERBOLAGET 

Realiserat resultat avseende värdepapper - -

Orealiserad värdeförändring avseende värdepapper - -

Summa 0 0

Vinst uppdelat per värderingskategori 

Värdepapper värderade till verkligt värde över resultatet - -

Summa - -

Not 10 Resultat från andelar i intresseföretag

Alla belopp anges i KSEK

MODERBOLAGET 2019 2018

Erhållen utdelning 4 573 859
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Not 11 Allmänna administrationskostnader

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN 2019 2018

Personalkostnader

Löner och arvoden 47 944 43 829

Sociala avgifter 15 011 13 732

Pensionskostnader 8 028 6 834

Avsättning till bonus 5 113 4 701

Övriga personalkostnader 5 201 5 045

Summa 81 298 74 141

Varav lön och pension till styrelse och verkställande direktör 5 904 6 434

Varav sociala avgifter till styrelse och verkställande direktör 1 855 1 984

Övriga administrationskostnader 2019 2018

Porto, telefon och datakommunikation 4 745 3 801

IT-kostnader 7 219 6 856

Konsulttjänster 5 218 5 077

Inhyrd personal 4 275 3 239

Revision 760 684

Hyror och andra lokalkostnader* 1 188 8 190

Övriga 23 953 16 782

Summa övriga administrationskostnader 47 359 44 629

Summa allmänna administrationskostnader 128 656 118 770

*Från och med 2019 tillämpas IFRS 16 vilket innebär att väsentliga hyreskontrakt aktiveras, se vidare not 20

MODERBOLAGET

Moderbolaget har inte haft några anställda och några löner har inte utbetalats.

2019 2018

Övriga administrationskostnader 

Övriga 467 430

Summa övriga administrationskostnader 467 430

Summa allmänna administrationskostnader 467 430
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Berednings- och beslutsprocess

Per den 15 Oktober 2014 har styrelsen fastställt ny ersättningspolicy i enlighet med FFFS 2011:1 och
ändringsföreskrifterna FFFS 2014:22 (”Föreskrifterna”) samt ESMA:s riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis
(ESMA/2013/606), denna offentliggörs i sin helhet i bilaga till denna årsredovisning. 

Ersättningspolicyn är tillämplig på bolagets samtliga anställda, såvida inget annat anges. Vissa av bestämmelserna är
tillämpliga endast på anställda som kan påverka Mangolds risknivå. Med detta avses anställda som utövar eller kan
utöva	ett	inte	oväsentligt	inflytande	på	Mangolds	risknivå.	Mot	bakgrund	av	(i) att	Mangolds	ledningsgrupp	endast	är	ett
rådgivande	(och	inte	beslutande)	organ,	(ii) att	Mangolds	verksamhetsområdeschefer	inte	utan	godkännande	från	VD
får	fatta	beslut	eller	vidta	åtgärder	som	innebär	ett	icke	oväsentligt	risktagande	för	Mangold,	(iii) Market	Making	inte	får	
bedriva	egenhandel	(utan	endast	verkställer	likviditets	garanti	ett	inte	oväsentligt	inflytande	på	Mangolds	risknivå,	styrelsen	
fastställer	härmed	att	personer	på	Mangold	som	kan	påverka	Mangolds	risknivå	är	(a) verkställande	direktören,	(b) risk	
manager,	(c) regelansvarig	person	och	(d) ledamot	i	kreditkommitté.			

Styrelsen har fattat beslut om ersättning till anställda i ledande positioner samt till regelansvarig person. Verkställande direktör 
får fatta beslut om övriga anställdas ersättning. Avsättning för bonus görs enligt styrelsebeslut för halva det belopp som 
återstår av resultatet före skatt sedan sex (6) procent av föregående års eget kapital räknats bort. 

Rörliga ersättningar (bonus) 

Syftet med ersättningspolicyn är att den ska vara förenlig med och främja en effektiv riskhantering samt ej uppmuntra till ett 
överdrivet	risktagande	i	bolaget.	Den	ska	kunna	identifiera,	mäta,	styra,	internt	rapportera	och	kontrollera	de	risker	som	
verksamheten är förknippad med. Rörliga ersättningar till anställda beräknas och redovisas som kostnad i det kvartal bonusen 
avser. Bonusutbetalning avseende intjänad bonus sker den 25 mars efterföljande kalenderår (40 procent av bonusavsättningen 
för kalenderåret) och den resterande delen tre år därefter. Den uppskjutna delen kan under vissa omständigheter 
slutligen helt eller delvis bortfalla om det i efterhand visar sig att den anställde, resultatenheten eller Mangold inte uppfyllt 
resultatkriterierna eller om Mangolds ställning försämras väsentligt, särskilt om Mangold inte längre kan antas kunna fortsätta 
sin affärsverksamhet eller om Mangold behöver ta emot statligt stöd enligt gällande lagstiftning om statligt stöd.

Ledning

Styrning och ledning för koncernen utövas av moderbolagets styrelse och VD.

Löner och arvoden

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår endast ett fast arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till VD 
och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Ersättningen till VD och andra 
befattningshavare bekostas av Mangold Fondkommission AB, då samtliga av dessa är anställda av Mangold Fondkommission 
AB. Moderbolaget har inga anställda.

Uppsägningstider och avgångsvederlag

Det	finns	inga	avtal	avseende	avgångsvederlag	till	styrelse,	VD	eller	andra	ledande	befattningshavare.	Verkställande	Direktör	
har en uppsägningstid om sex (6) månader.
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Ersättningar 2019 Grundlön /
styrelsarvode

Rörlig 
Ersättning **

Pensions- 
kostnad

Summa Antal Personer

Styrelsens ordförande 350 - - 350 1

Övriga styrelseledamöter* 700 - - 700 3

Verkställande direktör 2 835 1 489 531 4 854 1

Övrig ledning 4 239 952 987 6 178 5

Summa 8 124 2 441 1 517 12 083 10

* Ersättningen till styrelseledamöter 2019 har utgått till Peter Serlachius 300 000 kronor, Ann-Marie Thörn 150 000 kronor 
och	Marie	Friman	250 000	kronor.

**	Utav	den	rörliga	ersättningen	betalar	bolaget	ut	i	enlighet	med	ersättningspolicyn	vilken	nämner	att	fyrtio	(40)	procent	av	
beslutat belopp ska betalas ut nästkommande år och resterande sextio (60) procent betalas ut med tjugo (20) procent per år 
under en tre (3) årsperiod därefter.

Ersättningar 2018 Grundlön /
styrelsarvode

Rörlig 
Ersättning **

Pensions- 
kostnad

Summa Antal Personer

Styrelsens ordförande 350 - - 350 1

Övriga styrelseledamöter* 700 - - 700 3

Verkställande direktör 2 951 1 903 530 5 384 1

Övrig ledning 4 114 617 316 5 047 4

Summa 8 115 2 519 845 11 480 9

* Ersättningen till styrelseledamöter 2018 har utgått till Peter Serlachius 300 000 kronor, Ann-Marie Thörn 150 000 kronor 
och	Marie	Friman	250 000	kronor.

**	Utav	den	rörliga	ersättningen	betalar	bolaget	ut	i	enlighet	med	ersättningspolicyn	vilken	nämner	att	fyrtio	(40)	procent	av	
beslutat belopp ska betalas ut nästkommande år och resterande sextio (60) procent betalas ut med tjugo (20) procent per år 
under en tre (3) årsperiod därefter.

Ersättning till verkställande direktör avser endast chef i dotterbolag. För övrig ersättning till närstående hänvisas till not 27.

Rörlig ersättning och övriga förmåner

Den verkställande ledningens del i bonusavsättning (rörlig ersättning) beslutas av styrelsen. Styrelsen beslutar även  
om ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för något av företagets kontrollfunktioner.  
Resterande bonusavsättning tilldelas övrig personal enligt beslut av VD, i vissa fall i samråd med styrelse.
Varken styrelse eller anställda har varit föremål för övriga förmåner under 2019 eller 2018.

Pensioner

Koncernens	pensionsålder	är	sextiofem	(65)	år.	Utbetalning	av	rörlig	ersättning	är	ej	tjänstepensionsgrundande.	
Tjänstepensionspremierna är avgiftsbestämda.

Antal heltidsanställda  2019-12-31  2018-12-31

 Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa

Antal heltidsanställda 63 29 92 58 18 76
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Könsfördelning i ledningen

KONCERNEN  2019-12-31  2018-12-31

 Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa

Styrelsen (inkl. VD) 3 2 5 3 2 5

Övrig ledning 5 0 5 3 1 4

Totalt 8 2 10 6 3 9

Ersättning till revisorerna

KONCERNEN 2019 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget 760 624

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget

82 69

Skatterådgivning - -

Övriga tjänster - -

Koncernen totalt 841 692

Not 12 Leasing

Alla belopp anges i KSEK

Leasingkostnader för tillgångar, förhyrda lokaler, som innehas och som intill utgången av 2018 redovisas bland allmänna 
administrationskostnader i enlighet med IAS 17. Nedan redogörs för åtagna leasingkostnader från och med 2019 och framåt. 
Dessa redovisas fr.o.m. den 1 januari 2019 i enlighet med IFRS 16. se vidare not 2 och not 20.

KONCERNEN 2020 2021-2025 2026-

inom 1 år 2-5 år efter 5 år

Hyror och andra lokalkostnader  7 145  13 069 -



65. Mangold Årsredovisning 2019

Not 13 Inkomstskatt

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN 2019 2018

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 14 876 13 165

Skatt enligt gällande skattesats -3 183 -2 896

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -1 427 -533

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 241 741

Skatteeffekt av ianspråktagen inrullat underskott - 500

Skatteeffekt avseende tidigare år -381 -

Skatteeffekt av förändring i uppskjuten skattfordran/skatteskuld - -485

Redovisad effektiv skatt -3 751 -2 674

Varav periodens skattekostnad -3 751 -2 673

Aktuell Skatt -3 793 -2 188

Uppskjuten	Skatt 43 -485

Redovisad Skatt -3 751 -2 673

Uppskjuten Skatt 

2019 Uppskjuten 
Skatteford.

Uppskjuten 
Skatteskuld

Netto

Immateriella tillgångar 145 -440 -295

Underskottsavdrag	 - - -

Netto uppskjuten skatteskuld 145 -440 -295

2018 Uppskjuten  
Skatteford.

Uppskjuten 
Skatteskuld

Netto

Immateriella tillgångar 103 -440 -337

Underskottsavdrag	 - - -

Netto uppskjuten skatteskuld 103 -440 -337

MODERBOLAGET

Avstämning av effektiv skatt 2019 2018

Resultat före skatt 3 285 1 330

Skatt enligt gällande skattesats -703 -293

Skatteeffekt av utnyttjat underskottsavdrag - 350

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -276 -247

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 979 189

Skatteeffekt av förändring i uppskjuten skattfordran/
skatteskuld

- -323

Redovisad effektiv skatt - -323

Varav periodens skattekostnad - -

Aktuell Skatt - -

Uppskjuten	Skatt - -323

Redovisad Skatt - -323
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2019 Uppskjuten  
Skatteford.

Uppskjuten  
Skatteskuld

Netto

Immateriella tillgångar - - -

Underskottsavdrag	 - - -

Netto uppskjuten skatteskuld - - -

2018 Uppskjuten  
Skatteford.

Uppskjuten  
Skatteskuld

Netto

Immateriella tillgångar - - -

Underskottsavdrag	 - - -

Netto uppskjuten skatteskuld - - -

Förändringen mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad/intäkt i resultaträkningen.

Not 14 Utlåning till kreditinstitut  

Alla belopp anges i KSEK

Utlåning till kreditinstitut koncernen

 2019-12-31 2018-12-31
Utestående	fordringar,	brutto  

 - svensk valuta 54 155 80 315

 - utländsk valuta 21 250 2 841

Summa 75 405 83 156

Varav: tillgodohavanden på bank 75 405 83 156

För ytterligare information, se även Åldersanalys Not 3.

Mangold håller klientmedel som är skilda från Mangolds egna medel genom separata bankkonton. Då Mangold inte förfogar 
över dessa medel är de inte upptagna i balansräkningen.

2019-12-31 2018-12-31
Klientmedel 69 572 47 365

Not 15 Utlåning till allmänheten  

Alla belopp anges i KSEK

Utlåning till allmänheten koncernen

 2019-12-31 2018-12-31
Utlåning	till	allmänheten	(SEK) 149 541 105 776

Utlåning	till	allmänheten	(utländska	valutor) 1 811 588

Summa 151 352 106 364
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Not 16 Aktier och andelar  

Alla belopp anges i KSEK

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen koncernen

2019-12-31 2018-12-31
Noterade värdepapper - Sverige

Aktieinnehav vid årets början 33 087 28 278

Anskaffningar under året 67 410 23 191

Försäljningar under året -44 495 -18 382

Aktieinnehav vid årets slut 56 001 33 087

Ackumulerade orealiserade värdeförändringar* -15 172 -4 123

Aktieinnehav vid årets slut (bokfört värde) 40 829 28 963

Fondandelar vid årets början - -

Nettoförändring under året - -

Fondandelar vid årets slut - -

Totalt aktieinnehav och fondandelar 40 829 28 963

* Orealiserat resultat redovisas över resultaträkningen
 

2019-12-31 2018-12-31
Onoterade Aktier 13 064 4 103

Noterade Aktier 27 765 24 860

Totalt 40 829 28 963



68. Mangold Årsredovisning 2019

Not 17 Andelar i intressebolag 

Alla belopp anges i KSEK

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 19 002 7 339

Resultat utifrån nyanskaffningar 3 700 8 832

Resultat utifrån kapitalandel 1 226 2 831

Summa anskaffningsvärden 23 928 19 002

Redovisat värde vid årets slut 23 928 19 002

Specifikation andelar i intressebolag Andelar Kapitalandel Bokfört värde

Skandinaviska Kreditfonden AB, 559000-6556, Stockholm (onoterat) 55 141 24,50 % 8 362

Resscapital AB, 556698-1253, Stockholm (onoterat) 1 324 229 25,00 % 11 952

QQM Fund Management AB, 515602-8424, Stockholm (onoterat) 3 750 25,00 % 3 614

Redovisat värde vid årets slut 23 928

Skandinaviska  
Kreditfonden AB

 
Resscapital AB

QQM Fund  
Management AB

Balansräkning i sammandrag 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Omsättningtillgångar 1 273 652 808 317 25 937 19 652 4 999 4 074

Anläggningstillgångar 3 845 800 2 117 232 302 2 027 172 318

Kortfristiga skulder 276 175 67 525 4 468 2 136 1 479 1 816

Långfristiga skulder 4 829 079 2 846 905 - - - -

Nettotillgångar 14 198 11 119 21 771 19 543 3 692 2 576

Ingående nettotillgångar 1 jan 11 119 10 249 19 543 9 293 2 576 2 609

Resultat för perioden 9 043 4 376 14 676 10 250 -1 614 -33

Aktieägartillskott - - - - 430 -

Nyemission - - - - 2 300 -

Övrigt totalresultat - - - - - -

Utbetald	utdelning -5 963 -3 506 -12 448 - - -

Utgående nettotillgångar 14 198 11 119 21 771 19 543 3 692 2 576

Koncernens andel i % 24,5% 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% -

Koncernens andel i tkr 3 479 2 724 5 443 4 886 923 -

Goodwill 4 883 4 883 6 509 6 509 2 691 -

Redovisat värde 8 362 7 607 11 952 11 395 3 614 -

Totalresultat i sammandrag

Intäkter 522 678 327 969 30 857 27 309 5 405 7 961

Resultat från kvarvarande 
verksamheter

9 043 4 376 14 676 10 250 -1 614 -33

Resultat från avvecklad  
verksamhet

- - - - - -

Resultat för perioden 9 043 4 376 14 676 10 250 -1 614 -33

Övrigt totalresultat - - - - - -

Summa totalresultat 9 043 4 376 14 676 10 250 -1 614 -33

Erhållna utdelningar från 
intresseföretag

1 461 859 3 112 - - -

Ovanstående uppgifter bygger på preliminära siffror för intressebolagen.

Avstämning mot redovisade värden:
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Andelar i intressebolagen redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde. Värderingarna, som ligger till grund för 
fastställandet av anskaffningsvärdena baseras på framtida förväntade tillgångar under förvaltning. Innehaven konsolideras 
enligt kapitalandelsmetoden i koncernen. 

Skandinaviska	Kreditfonden	erbjuder	kortfristig	direktutlåning	till	mindre	och	medelstora	företag	som	befinner	sig	i	någon	
form	av	expansionsfas,	investeringsfas,	omstruktureringsfas,	refinansieringsfas,	generationsfinansiering	eller	som	har	
säsongsmässiga	behov.	Fondens	utlåningsobjekt	återfinns	i	första	hand	i	Skandinavien.

Resscapital förvaltar AIF-fonden Ress Life Investments A/S (”RLI”) som sedan 2012 investerar i amerikanska
livförsäkringar. RLI är noterad på Nasdaq Köpenhamn.

I oktober 2019 förvärvade Mangold 25 procent av aktierna i QQM Fund Management AB. QQM är en svensk AIF-förvaltare
som ansvarar för förvaltningen av den svenska marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge.

Not 18 Andelar i koncernföretag

Alla belopp anges i KSEK

 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 47 753 47 753

Nyanskaffningar/ aktieägartillskott 80 000 -

Avyttringar och utrangeringar - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 127 753 47 753

Ackumulerade nedskrivningar:

Vid årets början - -

Avyttringar och utrangeringar - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar - -

 

Redovisat värde vid årets slut 127 753 47 753
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Antal andelar Kapitalandel Bokf. värde 
2019-12-31

Bokf. värde 
2018-12-31

Mangold Fondkommission AB, 556585-1267,  
Stockholm

5 000	000 100%

Vid årets början 47 753 47 753

Aktieägartillskott 80 000 -

Redovisat värde vid årets slut 127 753 47 753

Indirekt ägda dotterbolag       

Specifikation andelar i dotterbolag Antal andelar Kapitalandel Bokf. värde 
2019-12-31

Bokf. värde 
2018-12-31

Mangold KF AB, 556692-2935, Stockholm 1 000 100%

Vid årets början - 22 776

Bolaget upplöst genom fusion under 2018 - -22 776

Redovisat värde vid årets slut - -

Specifikation andelar i dotterbolag Antal andelar Kapitalandel Bokf. värde 
2019-12-31

Bokf. värde 
2018-12-31

Mangold Syd AB, 556752-5364, Stockholm 100 100%

Vid årets början 7 750 7 750

Redovisat värde vid årets slut 7 750 7 750

Not 19 Immateriella anläggningstillgångar koncern

Alla belopp anges i KSEK

Goodwill 

  2019-12-31  2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 27 978 27 978

Nyanskaffningar - -

Avyttringar och utrangeringar - -

Summa anskaffningsvärden 27 978 27 978

Redovisat värde vid årets slut 27 978 27 978

Övriga immateriella anläggningstillgångar  2019-12-31  2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 21 302 21 959

Nyanskaffningar 2 415 4 143

Avyttringar och utrangeringar 0 -4 800

Summa anskaffningsvärden 23 716 21 302

Ackumulerade avskrivningar:

Vid årets början -13 375 -14 194

Avyttringar och utrangeringar 0 4 800

Årets avskrivning -4 291 -3 981

Summa avskrivningar -17 666 -13 375

Redovisat värde vid årets slut 6 050 7 927

Summa immateriella anläggningstillgångar 34 027 35 904
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Enligt IFRS har goodwill, i avsikt att kunna pröva nedskrivningsbehov, allokerats till kassagenererande enhet enligt  
Mangold AB:s affärsmässiga organisation. Redovisade värden för den kassagenerande enheten har prövats avseende
nedskrivningsbehov. Återvinningsvärdet (det vill säga det högre av nyttjandevärde och verkligt värde efter avdrag för
försäljningskostnader) har fastställs baserat på nyttjandevärde, framtaget med användande av diskonterade
kassaflödesberäkningar.	Beräkningarna	bygger	på	antaganden	om	en	tillväxt	och	framtida	kostnader	som	har	sin	grund	i	
bolagets budget och prognoser. Diskonteringsräntan som nyttjas grundas på genomsnittligt vägd kapitalkostnad  
(WACC) och uppgår till 9,7 procent.

Per den 31 december 2019 fanns två förvärvade kassagenererande enheter inom MAB koncernen som prövades  
avseende nedskrivningsbehov: 

Mangold Fondkommission AB – Förvärvat 2005. Återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet varför nedskrivning  
av tillhörande goodwillpost ej var nödvändig. 

Mangold Syd AB – Förvärvat 2016. Återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet varför nedskrivning av  
tillhörande goodwillpost ej var nödvändig.

Företagsledningen bedömer att inga rimliga förändringar i de viktiga antagandena leder till att det beräknade  
sammanlagda återvinningsvärdet på enheterna blir lägre än deras redovisade värde.
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Not 20 Materiella anläggningstillgångar koncern

Alla belopp anges i KSEK

Ackumulerade anskaffningsvärden: 2019-12-31 2018-12-31

Vid årets början 11 780 11 873

Nyanskaffningar 26 243 697

Avyttringar och utrangeringar -587 -790

Summa anskaffningsvärden 37 436 11 780

Ackumulerade avskrivningar:

Vid årets början -9 701 -9 380

Avyttring och utrangeringar 587 790

Årets avskrivning -8 596 -1 112

Summa avskrivningar -17 710 -9 701

Redovisat värde vid årets slut 19 726 2 079

Bolagets aktiverade materiella tillgångar består i huvudsak av investeringar i kontorsmöbler, servrar och datorer.

IFRS 16

I januari 2016 publicerade IASB den nya standarden om redovisning av leasingavtal.  IFRS 16 Leases, som innebär att  
leasetagare måste redovisa i princip alla leasingavtal med en nyttjanderätt som en tillgång och en leasingskuld i balans-
räkningen. Den nya leasingstandarden tillämpas från den 1 januari 2019 i koncernen.
Påverkan av den nya standarden på koncernens resultaträkning och balansräkning redovisas nedan.
Förändringen är att de lokaler som företaget hyr har inkluderats som nyttjanderätter och skulder med motsvarande värde  
i balansräkningen, samt som avskrivningar och räntekostnader i resultaträkningen.

Per 2019-12-31 redovisas de följande beloppen i balansräkningen relaterade till IFRS 16:

2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar med nyttjanderätt*

Fastigheter

Nyanskaffning 23 611 -

Årets avskrivningar -6 620 -

Summa 16 991 -

*ingår i posten ”Materiella anläggningstillgångar” i balansräkningen

Leasingskulder

Långfristiga 17 555 -

Summa 17 555 -

I resultaträkningen redovisas de följande beloppen avseende IFRS 16: ***

2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar på nyttjanderätter 6 620 -

Räntekostnader 887 -

Övriga hyreskostnader 91 -

Summa 7 599 -

*** ingår i posterna ”Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar” resp 

”Räntekostnader” resp ”Allmänna administrationskostnader”
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Not 21 Övriga fordringar

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar 22 232 19 856

Ej likviderade värdepappersaffärer 788 -

Skattekontot 35 -

Övriga fordringar 5 837 4 091

Summa 28 892 23 947

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetald lokalhyra 1 661 1 734

Förutbetald kostnad för riskhanteringssystem 1 216 656

Förutbetald försäkringskostnad 488 468

Övriga förutbetalda kostnader 1 839 1 046

Upplupna	ränteintäkter 2 313 1 647

Upplupna	intäkter 2 812 264

Summa 10 328 5 815

MODERBOLAGET

Förutbetald försäkringskostnad 469 422

Övriga förutbetalda kostnader - -

Summa 469 422

Not 23 Övriga skulder  

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Leverantörsskulder 4 975 1 933

Anställdas källskattemedel 1 202 1 015

Ej likviderade vp affärer - 29

Övriga skulder 7 482 7 008

Summa 13 659 9 985
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Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Upplupen	bonus 11 776 13 080

Upplupna	övriga	personalrelaterade	kostnader 9 851 9 936

Övriga upplupna kostnader 4 511 7 132

Summa 26 138 30 148

MODERBOLAGET

Övriga upplupna kostnader 1 682 280

Summa 1 682 280

Not 25 Efterställda skulder

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN Valuta Räntesats, % 2019-12-31 2018-12-31

Förlagslån 2016/2026 SEK 7,00% 18 400 16 000

Summa 18 400 16 000

MODERBOLAGET Valuta Räntesats, %

Förlagslån 2016/2026 SEK 7,00% 18 400 16 000

Summa 18 400 16 000

Förlagslånet löper fram till 2026 och förtida återbetalning av den efterställda skulden kan genomföras utifall koncernen 
anser att detta är lämpligt. Har ej en förtida återbetalning skett sker återbetalning i fullo, inklusive utestående ränta, vid 
förfallotidpunkt	för	det	efterställda	lånet.	Det	efterställda	lånet	kan	ej	konverteras	utan	bara	utbetalas	i	likvida	medel.	Under	
räkenskapsår 2019 har räntekostnaderna för det efterställda lånet uppgått till 1,3 (1,1) mkr.
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Not 26 Ställda säkerheter

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN

Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31

Säkerhet för avveckling av värdepapper 76 099 19 829

Summa 76 099 19 829

Koncernens bank har vid varje given tidpunkt rätt att ta ställd säkerhet i anspråk i den mån koncernen ej uppfyller sina  
förpliktelser	att	föra	över	tillräcklig	likvid	för	avveckling	av	avtalade	värdepappersaffärer.	Ställda	säkerheter	finns	i	form	av	
bankmedel och kommunobligationer.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

 2019-12-31 2018-12-31

Utställda	teckningsgarantier	i	samband	med	nyemissioner -  15 405 

Eventualförpliktelser Inga Inga

Andra åtaganden 

 2019-12-31 2018-12-31

Andra åtaganden Inga Inga

Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Eventualförpliktelser Inga Inga

Andra åtaganden 

 2019-12-31 2018-12-31

Andra åtaganden Inga Inga

Not 27 Närståendetransaktioner koncernen

Koncernen har närståenderelationer med GoMobile AB. GoMobile AB ägs av Per Åhlgren som också är styrelseordförande 
och en av huvudägarna i Mangold AB. Per 31 december 2019 så har GoMobile AB  utnyttjat kredit om 4 (0) mkr samt  
outnyttjad kredit  om  2 (10) mkr. Ränta utgår med marknadsmässiga villkor.
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Not 28 Finansiella tillgångar och skulder 

Alla belopp anges i KSEK

2019-12-31 Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verklig värde via 

resultatet

Upplupet	 
anskaffnings-

värde

Andra	finansiella	
skulder

Summa  
redovisat värde

Summa  
reflekterat	

verkligt värde

Över-/ 
undervärde

Belåningsbara 
statsskuld-
förbindelser

181 709 181 709 181 709 -

Utlåning	t.	 
kreditinstitut

75 405 75 405 75 405 -

Utlåning	t.	
allmänheten

151 352 151 352 163 968 12 616

Aktier och 
andelar

40 829 40 829 40 829 -

Kundfordringar 22 232 22 232 22 232 -

Övriga  
fordingar

3 754 3 754 3 754 -

Summa 222 538 252 742 0 475 280 487 896 12 616

 

Efterställd Skuld 18 400 18 400 26 213 7 813

Lev. Skulder 4 975 4 975 4 975 -

Övriga skulder 4 798 4 798 4 798 -

Uppl.	kost.	ftg. 4 511 4 511 4 511 -

Inlåning från 
allmänheten

387 752 387 752 387 752 -

Summa 420 436 420 436 428 250 7 813

2018-12-31 Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde 
via resultatet

Upplupet	 
anskaff-

ningsvärde

Andra	finansiella	
skulder

Summa  
redovisat värde

Summa  
reflekterat	

verkligt värde

Över-/ 
undervärde

Belåningsbara 
statsskuld-
förbindelser

191 567 191 567 191 567 -

Utlåning	t.	 
kreditinstitut

83 156 83 156 83 156 -

Utlåning	t.	
allmänheten

106 364 106 364 114 873 8 509

Aktier och 
andelar

28 963 28 963 28 963 -

Kundfordringar 21 281 21 281 21 281 -

Övriga  
fordingar

1 221 1 221 1 221 -

Summa 220 530 212 022 0 432 553 441 062 8 509

 

Efterställd Skuld 16 000 16 000 23 840 7 840

Lev. Skulder 1 933 1 933 1 933 -

Övriga skulder 4 113 4 113 4 113 -

Uppl.	kost.	ftg. 7 132 7 132 7 132 -

Inlåning från 
allmänheten

350 280 350 280 350 280 -

Summa 379 458 379 458 387 298 7 840
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Följande	sammanfattar	de	metoder	och	antaganden	som	använts	för	att	fastställa	värdet	på	de	finansiella	instrument	som	
redovisas i tabellen ovan.

Beräkning av verkligt värde
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i balansräkningen delas upp i tre nivåer utifrån hur det verkliga 
värdet har fastställts enligt nedan:

Nivå 1 - Finansiella tillgångar och skulder där verkligt värde bestämts enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma 
instrument.	I	huvudsak	består	de	finansiella	tillgångarna	i	nivå	1	av:	Aktier,	obligationer,	standardiserade	optioner	som	
handlas	aktivt.	Ett	finansiellt	instrument	betraktas	som	noterat	på	en	aktiv	marknad	om	noterade	priser	med	lätthet	finns	
tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation 
eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på 
affärsmässiga	villkor.	Eventuella	framtida	transaktionskostnader	vid	en	avyttring	beaktas	inte.	Sådana	instrument	återfinns	
inom balansposten aktier.

Nivå 2 - Finansiella tillgångar och skulder där verkligt värde bestämts antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett från 
priset) observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. I huvudsak består instrumenten av: kommunobligationer, 
utlåning till allmänheten samt efterställda skulder.

Nivå 3 - Finansiella instrument där verkligt värde bestämts utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. I huvudsak 
består instrumenten av: Onoterade aktier.

Bolagets	innehav	i	nivå	1	avser	finansiella	tillgångar	noterade	på	en	aktiv	marknad.

Mangolds	likviditetsbuffert	består	uteslutande	av	räntebärade	värdepapper	klassificerade	enligt	Nivå	2.

Värderingen av utlåning till allmänheten och efterställda skulder inkluderar observerbar marknadsdata och tillhör därmed 
nivå	2.	Värdet	har	fastställts	genom	att	tillgångarnas	förväntade	kassaflöden	nuvärdesberäknas	med	en	diskonteringsfaktor.	
De	framtida	förväntade	kassaflödena	har	baserats	på	posternas	storlek	per	balansdagens	slut	och	med	ett	förväntat	framtida	
kassaflöde	på	portföljens	maximala	löptid.

Med bolagets innehav i nivå 3 avses onoterade aktier i eget lager som värderats till senast kända kurs. Bolaget är av 
uppfattningen att detta är den bästa uppskattningen av verkligt värde på innehaven. De onoterade innehaven per 31 
december 2019 består av 10,3 procent av aktierna i Nowonomics AB till det totala värdet av 11,3 mkr, ett konvertibellån 
till Nowonomics AB om totalt 0,6 mkr, 16 procent av aktierna i MPL Finans i Linköping AB till ett värde av 0,1 mkr och 9,86 
procent av PQR AS till ett värde av 1,1 mkr. Det totala värdet på onoterade värdepapper i koncernen uppgår till 13,1 mkr per 
31 december 2019. 
 

Under	2019	har	ingen	flytt	skett	mellan	nivåerna

2019-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Belåningsbara statsskuldförbindelser -  181 709 -  181 709 

Utlåning	till	allmänheten	 - 163 968 - 163 968 

Aktier och andelar  27 765 -  13 064  40 829 

Summa tillgångar  27 765  345 677  13 064  386 506 

2018-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Belåningsbara statsskuldförbindelser -  191 557 -  191 557 

Utlåning	till	allmänheten	 - 114 873 -  114 873 

Aktier och andelar  24 860 -  4 103  28 963 

Summa tillgångar  24 860  306 430  4 103  335 394 
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Not 29 Händelser efter balansdagen

Koncernen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Moderbolaget
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Not 30 Kapitaltäckning koncernen

För fastställande av den konsoliderade situationens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen om kapitaltäckning och stora 
exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12 med ändringen i FFS 2015:3) om 
kapitaltäckning och stora exponeringar.

För	den	konsoliderade	situationens	vidkommande	bidrar	reglerna	till	att	stärka	gruppens	motståndskraft	mot	finansiella	
förluster och därigenom skydda företagets kunder. Reglerna innebär att gruppens kapitalbas (eget kapital, upptagna förlagslån, 
et cetera) med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, 
marknadsrisker	och	operativa	risker	och	dessutom	skall	omfatta	beräknat	kapitalkrav	för	ytterligare	definierade	risker	i	
verksamheten i enlighet med företagets kapitalutvärderingspolicy. Samtliga dotterbolag ingår i den konsoliderade situationen 
och är fullständigt konsoliderad (artikel 436 i Tillsynsförordningen). Information om företagets riskhantering lämnas i not 3.

Den	konsoliderade	situationen	har	en	fastställd	plan	för	storleken	på	kapitalbasen	på	några	års	sikt	enligt	IKLU	(Internt		 
kapital- och likviditetsutvärdering) som baseras på;

•	 gruppens	riskprofil
•	 identifierade	risker	med	avseende	på	sannolikhet	och	ekonomisk	påverkan
• så kallade stresstester och scenarioanalyser
•	 förväntad	utlåningsexpansion	och	finansieringsmöjligheter	samt
• ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.

Översynen	av	IKLU	är	en	integrerad	del	av	arbetet	med	gruppens	årliga	verksamhetsplan.	IKLU	följs	upp	vid	behov	och	en	årlig	
översyn	görs	för	att	säkerställa	att	riskerna	är	korrekt	beaktade	och	avspeglar	företagets	verkliga	riskprofil	och	kapitalbehov.	
Mangold bedömer att kapitalet är tillräckligt för aktuell och framtida verksamhet.

Varje ändring i av styrelsen fastställda styrdokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras  
till företagets aktuella och framtida kapitalbehov.

Avdrag avseende föreslagen utdelning från kapitalbasen sker i enlighet med förväntad utdelning.

Enligt 3 kap. 6§ lagen (2007:528) om Värdepappersmarknaden och enligt CRR 575/2013 artikel 93.1 ska Mangold 
Fondkommission AB säkerställa att bolaget har ett eget kapital och kapitalbas som överstiger startkapitalet då institutet 
auktoriseras. För Mangold Fondkommissionen uppgår startkapitalet till 48,4 mkr och per den sista december 2019 uppgår 
det egna kapitalet till 165,7 mkr och kapitalbasen uppgår till 71,4 mkr. Detta betyder att både eget kapital och kapitalbasen 
uppfyller minimikravet enligt detta regulatoriska krav.

Enligt samma regelverk ska den konsoliderade situationen säkerställa att bolaget har ett eget kapital och kapitalbas som 
överstiger startkapitalet då bolaget auktoriseras. För den konsoliderad situationen uppgår startkapitalet till 48,4 mkr och per 
den sista december 2019 uppgår koncernens egna kapital till 102,4 mkr och kapitalbasen uppgår till 83,5 mkr. Detta innebär att 
både eget kapital och kapitalbas uppfyller minimikravet för den konsoliderade situationen enligt detta regulatoriska krav.

Offentliggörande av information angående om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12 kap 8) om offentliggörandet av information 
om	kapitaltäckning	och	riskhantering	ska	följande	information	lämnas	varje	kvartal	och	finnas	tillgänglig	på	www.mangold.se.	
Uppgifter	redovisas	för	den	konsoliderade	situationen	och	Mangold	Fondkommission	AB	556585-1267.

Risker och riskhantering

Hantering av olika former av risk är en integrerad del av Mangolds verksamhet. I årsredovisningen för 2019 under avsnitt 
”Noter” framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering. Bolaget bedömer att några väsentliga 
förändringar inte har skett sedan årsskiftet.
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Kapitaltäckning

Alla belopp anges i MSEK Mangold  
Fondkommission AB

Konsoliderad  
Situation

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kapitalbas

Eget kapital 158,2 71,6 91,3 79,1

Immateriella anläggningstillgångar -4,7 -6,4 -34,0 -35,9

Uppskjuten	skattefordran 0,0 - - -

Årets rev. resultat justerat för förväntad utdelning 5,2 5,3 7,8 8,4

Summa kärnprimärkapital 158,7 70,5 65,1 51,6

Primärkapitaltillskott - - - -

Avdrag för primärkapitaltillskott -80,0 - - -

Summa primärkapital 78,7 70,5 65,1 51,6

Supplementärt kapitaltillskott - - 18,4 16,0

Avdrag för supplementärt kapitaltillskott - - - -

Summa supplementärt kapital 0,0 0,0 18,4 16,0

Summa kapitalbas 78,7 70,5 83,5 67,6

Kapitalkrav pelare 1

Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden 14,9 13,3 17,6 11,4

Kapitalkrav för marknadsrisk enligt - - - -

schablonmetoden 4,8 4,8 4,8 4,8

-varav kapitalkrav för positionsrisk 4,8 4,7 4,8 4,7

-varav kapitalkrav för valutarisk - - - -

-varav kapitalkrav för råvarurisk - - - -

-varav kapitalkrav för avvecklingsrisk - - - -

Kapitalkrav för operationell risk enligt basmetoden 20,7 18,0 21,3 18,9

Summa minimikapitalkrav 40,4 36,1 43,7 35,1

Överskott av kapital 38,3 34,4 39,8 32,5

Riskvägt exponeringsbelopp

Riskvägt belopp kreditrisker 186,3 165,9 220,3 142,8

Riskvägt belopp marknadsrisker 60,4 59,4 60,4 59,4

-varav kapitalkrav för positionsrisk 60,4 59,1 60,4 59,1

-varav kapitalkrav för valutarisk - - - -

-varav kapitalkrav för råvarurisk - - - -

-varav kapitalkrav för avvecklingsrisk - - - -

Riskvägt belopp operativ risk 258,5 225,4 265,9 236,5

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 505,2 450,8 546,6 438,7

Kärnprimärkapitalrelation 15,6% 15,6% 11,9% 11,8%

Primärkapitalrelation 15,6% 15,6% 11,9% 11,8%

Kapitaltäckningsgrad 15,6% 15,6% 15,3% 15,4%

Krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Krav på kontracyklisk kapitalbuffert 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Krav på systemriskbuffet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Krav på buffert för globalt systemviktiga institut 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Institutsspecifika buffertkrav 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Kärnprimärkapital tillgängligt som buffert 7,6% 7,6% 5,9% 5,8%

Pelare 2 baskrav

Total pelare 2 baskrav 7,0 6,7 5,8 6,3

Totalt bedömt internt kapitalkrav 72,7 54,0 63,2 52,4

Överskott av kapital efter buffertkrav och pelare 2 6,1 16,5 20,3 15,2
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Not 31 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel, enligt balansräkningen i Mangold AB, med 28 495 458 kronor:

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt (kronor):

7,30 kronor utdelas kontant per aktie 3 350 240

Till ny räkning överförs 25 145 218

Summa disponerat 28 495 458

De totala beloppen som föreslås delas ut samt som föreslås överföras till ny räkning har beräknats på samtliga 458 937 
utestående aktier per den 31 december 2019. De totala beloppen som föreslås delas ut samt som föreslås överföras till ny 
räkning fastställs slutligen beräknat på antalet utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen. Beloppen kan därför 
komma att ändras på grund av förvärv av egna aktier.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 6 april 2020. Sista dag för handel med Mangold aktier med rätt till utdelning 
blir därmed den 2 april 2020. Beslutar årsstämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utbetalas 
genom Euroclear den 9 april 2020. Den konsoliderad situationen kapitalbas vid årsskifte beräknas överstiga den lagstadgade 
kapitalkrav	(Pelare	1	och	Pelare	2	samt	institutspecifika	buffertkrav)	med	20,3	mkr	även	med	hänsyn	tagen	till	den	förslagna	
utdelningen.

Den verksamhet som bedrivs i moderbolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas 
förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat 
moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens 
ekonomiska ställning och moderbolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bedömningen har även 
gjorts utifrån nu förväntade framtida regelverksförändringar. Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte 
upphov till annan bedömning än att moderbolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga. Styrelsens bedömning är att 
storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagen utdelning, står i rimlig proportion till omfattningen på moderbolagets 
och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande. 

Det är styrelsens bedömning att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens och 
koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital liksom 
på moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder. 

Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning  
och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen samt koncernårsredovisningen har godkänts för utfärdande av verkställande direktör och styrelsen den 12 
mars 2020. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 2 april 2020.

Stockholm den 12 mars 2020

Per Åhlgren
Ordförande

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Birgit Köster Hoffmann
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2020 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sussanne Sundvall
Auktoriserad revisor

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Marie Friman
Styrelseledamot
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Mangold AB, org.nr 556628-5408 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mangold AB för år 2019. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 28-81 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av 
EU, och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med 
revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som 
avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Vår revisionsansats 

Revisionens inriktning och omfattning 

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i 
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort 
subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med 
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla 
revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna 
kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för 
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter. 

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt 
den bransch i vilken koncernen verkar. 

Väsentlighet 

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga 
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund 
i de finansiella rapporterna. Samtliga bolag ingående i koncernen har varit föremål för vår revision. 
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Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och 
omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av 
enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet. 

Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de 
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa 
områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. 

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt 
betydelsefulla området 

Periodisering av provisionsintäkter 
Vi hänvisar till not 2 Sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper och not 6 Provisionsintäkter och 
provisionskostnader.  

En stor andel av Mangolds totala intäkter kommer från 
provisionsintäkter. Inom bolagets affärsområden finns tre 
huvudsakliga intäktsströmmar; förvaltningsarvoden, 
courtage och provisioner inom Corporate Finance. 

Inom Private Banking är de primära intäktsströmmar 
förvaltningsarvoden och courtage. Dessa karakteriseras av 
många transaktioner, standardiserade processer och låg 
grad av komplexitet. Inom Corporate Finance 
karaktäriseras intäkterna av icke-standardiserade 
transaktioner till större belopp. Det förekommer även 
inslag av ledningens bedömning av när intäkter ska 
redovisas. En tillkommande affär i en period kan ha 
betydande påverkan på intäkterna. Vi bedömer därav att 
redovisning av intäkter i rätt period är den enskilt 
viktigaste frågan.  

Vår revision bestod av substansgranskning genom stickprov av de 
olika intäktsströmmarna.  

Vi gjorde detaljtester av ett urval av avtal där vi gått igenom avtalen 
och beräknat provisioner utifrån angivna parametrar i avtalen. Vi 
granskade även i vilken period intäkter redovisats och ledningens 
bedömning av när intäkter ska redovisas. Vår granskning tog även 
ställning till att fakturerade belopp inkommit genom att utföra 
betalningsuppföljningar.  

Utöver detta har vi genom revisionen skaffat oss en förståelse för 
bolagets interna kontroll över den finansiella rapporteringen. Vi 
skaffade oss en förståelse över utformningen av den interna 
kontrollen för periodiseringen av provisionsintäkterna dels genom 
granskning av processen för beräkning av provisioner dels genom 
genomgång av styrdokument. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1-27. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
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om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat 
övervaka bolagets finansiella rapportering. 

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Mangold AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, utsågs till Mangold ABs revisor av bolagsstämman den 10 april 2019 och 
har varit bolagets revisor sedan 18 april 2017. 

Stockholm den 12 mars 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Sussanne Sundvall 
Auktoriserad revisor 
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