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JANUARI–SEPTEMBER 2017 (JÄMFÖRT MED JANUARI–SEPTEMBER 2016)

• Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 1 403 MSEK (1 082)
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 36 % och uppgick till 388 MSEK (286)
• Avkastning på eget kapital (RoE) var 19 % (22)
• Resultat per aktie ökade till 3,78 SEK (2,92)
• Fortsatt stark tillväxt med god kvalitet i kreditstocken, 18 415 MSEK (11 359) +62 %
• Stabil nivå av kreditförluster 1,1 % (1,1)

TREDJE KVARTALET (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2016)

• Intäkterna ökade med 31 % och uppgick till 492 MSEK (374)
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 37 % och uppgick till 147 MSEK (107)
• Resultat per aktie ökade till 1,43 SEK (1,10)
• Collector emitterar konvertibelt lån på 100 MSEK till medarbetare
• Collectors CFO Pia-Lena Olofsson lämnar sin tjänst under hösten 2017
• Maria Lykken Ljungdahl – ny CFO Collector
• Collectors VD Liza Nyberg på plats
• Spira – Ny app gör spara genom aktier enklare än någonsin

Delårsrapport januari – september 2017

INTÄKTER
Januari–september 2017  

1 403  +30 %
MSEK   

RESULTAT EFTER SKATT
Januari–september 2017  

388 +36 %
MSEK   

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (RoE)
30 september 2017

19 %
TOTAL KAPITALRELATION
30 september 2017

17 % 
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Icke IFRS finansiella nyckeltal, MSEK Q3 2017 Q3 2016 % jan-sep 2017 jan-sep 2016 % Helår 2016

Organisk tillväxt, %1) 32 25 29 27 27

Rörelseresultat 226 156 45 585 423 38 599

Genomsnittligt antal aktier,2) 102 690 502 93 355 502 102 690 502 93 355 502 95 421 404

Kapitalbas,3) 3 224 1 790 3 224 1 790 2 390

Eget kapital 2 952 1 941 52 2 952 1 941 52 2 566

Total kapitalrelation, %4) 17 16 17 16 18

Avkastning på totala tillgångar, 5) 0,7 0,8 1,8 2,2 2,7

Avkastning på eget kapital (RoE), %6) 19 22 19 22 20

Eget kapital per aktie SEK, 7) 28,7 20,8 38 28,7 20,8 38 25,0

Soliditet, %8) 14 15 14 15 17

Kreditförluster, %9) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

K/I -tal 10) 0,41 0,48 0,46 0,51 0,50

Medelantal heltidsanställda11) 394 344 374 323 329

Investeringar i immateriella tillgångar 26 22 88 66 102

Resultat före skatt (EBT) 188 137 37 497 366 36 521

Resultat efter skatt (EAT) 147 107 37 388 286 36 405

IFRS finansiella nyckeltal, MSEK Q3 2017 Q3 2016 % jan-sep 2017 jan-sep 2016 % Helår 2016

Intäkter 492 374 31 1 403 1 082 30 1 513

Resultat per aktie SEK, 12) 1,43 1,10 31 3,78 2,92 29 4,09

1)    Tillväxt exklusive förvärv och valutaeffekter.
2)    Periodens genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om 
       uppdelning (split) av aktier.
3)    Se not 5, sidan 19. 
4)    Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen.  Se not 5, sidan 19. 
5)    Resultat efter skatt genom totala tillgångar vid periodens slut.
6)    Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader. 
7)    Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerat retroaktivt enligt beslut av årsstämman om 
       uppdelning (split) av aktier. 
8)    Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut. 
9)    Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader. 
10)  Summa kostnader före kreditförluster genom rörelseintäkter enligt ÅRKL.
11)  Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.
12)  Periodens resultat efter skatt genom periodens gensomsnittliga antal utestående stamaktier före och efter utspädning. Resultat per aktie har                                                  
        även omräknats för tidigare perioder för att ta hänsyn till fondemissionselementet i samband med nyemission.

Nyckeltal
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DET HÄR ÄR COLLECTOR
Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 
har Collector haft en årlig genomsnittlig organisk intäktstillväxt om 30 % och en årlig genomsnittlig resultattillväxt (EAT) om 56 %. 
Verksamheten omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetal-
ningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, 
företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdrags-
inkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors 
och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvud-
sakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso samt 
Collector Ventures 1 KB med investeringar i FinTech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.
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Det är roligt att vara på plats på Collector och 
få presentera det tredje kvartalets rapport som 
visar att vi fortsatt är ett tillväxtbolag. Vi levererar 
ytterligare ett rekordkvartal vad gäller omsättning 
och resultat! 

Jag är stolt över att se medarbetarnas engage-
mang, innovationslust och samarbetsförmåga. 
Det är inte bara en förutsättning för att vi snabbt 
ska utveckla nya produkter utan utgör grunden 
för att vi ska vara konkurrenskraftiga i en om-
värld som utvecklas i blixtsnabb takt. 

Vårt agila arbetssätt är en förutsättning och 
anledning till att vi fortsatt har förmågan att 
snabbt och effektivt kunna utveckla nya 
produkter och tjänster. Att kvickt komma med 
nya erbjudande till våra kunder är oerhört viktigt 
när utvecklingen går så fort - och ändå kommer 
det aldrig att gå så långsamt som det gör idag.

Ett resultat av vårt arbetssätt är vår nya aktie-  
spartjänst Spira som vi lanserade i slutet av 
september, ett samarbete med Aktieinvest, 
dotterbolag till Aktiespararna. Spira är vårt 
första samarbetsprojekt med en gemensam 
produkt för slutkund med månadssparande och 
direktinvestering i aktier. Tack vare att vi arbetar 
tvärfunktionellt med team som innehåller både 
it, affär, juridik och ekonomi, har vi på kort tid 
lyckats utveckla och lansera Spira. Spira är en av 
de produkter som kommer att vara inkluderade 
i Collectors bankapp och som vi lanserar med 
en första version i slutet av året. Vi fortsätter
att utveckla fler tjänster till våra kunder med
lösningar från externa parter som har spets-
kompetens inom respektive område.

Det innebär att vi fortsatt kan erbjuda de allra 
bästa lösningarna.

I augusti, inför och i samband med Way Out 
West, genomförde vi en kortkampanj för 
Collector Easyliving. Den första november är 
vår nya produktchef för kort på plats och vi 
kommer då ytterligare att intensifiera vår 
satsning inom produktområdet. I Norge och 
Finland har vi ökat affärsaktiviteterna och vi 
stärker samtidigt vårt erbjudande till privat-
segmentet i Finland genom att vi återlanserar 
möjligheten att spara i Euro. Verkkokauppa, 
som är en av Finlands största e-handlare, har 
valt Collectors betallösning med delbetalning 
för B2B-kunder. Även i Sverige har vår lösning 
för B2B-kunder fått ordentligt genomslag med 
ett flertal nya kunder. Vår kompetens att kredit- 
bedöma och scora företag är avgörande för 
att erbjuda en attraktiv produkt. Företagssidan 
fortsätter med en stark tillväxt och är den del av 
Collector som utvecklas snabbast just nu. 

Våra kundanpassade betallösningar för 
e-handeln med checkout lockar allt fler nya, 
stora kunder. Nu senast har Sveriges snabbast 
växande e-handel, NA-KD, valt Collectors 
lösning, vilket vi är extra stolta över!

Även fastighetskrediter till kommersiella aktörer 
fortsätter att utvecklas väl. Det finns stor efter-
frågan från bra kunder som uppskattar snabb 
och professionell hantering tillsammans med vår 
unika kompetens och affärsmodell.

En modern, effektiv och digital lösning på bolån 
är något som våra kunder efterfrågar. 

Tekniska förutsättningar för digital signering av 
skuldebrev finns redan på marknaden idag och 
i kombination med Lantmäteriverkets projekt 
att göra det möjligt med digital signering av 
köpebrev innebär det att kunderna inom kort 
kommer att kunna köpa sin villa, underteckna 
köpehandlingar och ta sitt bolån digitalt. 
Collector har sedan en tid sökt lösningar för att 
kunna erbjuda bolån som en helt digital tjänst. 
Det innebär att en bostadsköpare kan ha en 
helt digital process från mäklare till utbetalning 
av lån och därmed slippa långa väntetider och 
omständig pappershantering.

Jag är entusiastisk efter mina första 30 dagar 
som VD för Collector och ser fram emot att
tillsammans med alla engagerade kollegor 
fortsatt vara kreativa och komma med nya 
innovativa tjänster till våra kunder. Vi arbetar 
fortsatt med vårt kommunikationskoncept 
”Believe in the idea” och det gäller naturligtvis 
vårt förhållningssätt till våra kunder, men också 
sättet vi agerar internt. Vi ska förverkliga dröm-
mar och idéer genom att skapa förutsättningar 
för att göra det omöjliga möjligt. Vi kommer 
att bibehålla positionen som tillväxtbolag och 
ledande digital nischbank, för oss en naturlig 
kombination i en tid av fantastiska möjligheter 
grundat i kundbehov och teknikutveckling.

VD-ORD

Liza Nyberg 
VD

Liza Nyberg tillträdde som ny VD för 
Collector per den 1 september 2017. 
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Koncernens utveckling
Intäkter och resultat januari–september
Collector uppvisar en god tillväxt under de tre första kvartalen 
2017. Totala intäkter ökade med 30 % jämfört med motsvarande 
period före gående år och uppgick till 1 403 MSEK (1 082). Den 
organiska tillväxten, exklusive valutaeffekter, uppgick till 29 %. 
Tillväxten hänförde sig främst till ökade volymer inom Fastighets-
krediter, Factoring och Företagskrediter samt Privatlån.

Resultat före skatt (EBT) ökade med 36 % och uppgick till 
497 MSEK (366). Det förbättrade resultatet är en kombi nation av 
högre intäkter samt lägre operationella kostnader. Resultat efter 
skatt (EAT) ökade med 36 % till 388 MSEK (286) vilket motsvarar en 
av kastning på eget kapital (RoE) på 19 % (22). Trots hög resultat-
tillväxt så har vår avkastning på eget kapital sjunkit något till följd 
av nyemissionen under fjärde kvartalet 2016, dvs vi har fler antal 
aktier. De fler antal aktier ger effekt på avkastning på eget kapital 
och resultat per aktie. Resultat per aktie ökade med 29 % till 
3,78 SEK (2,92). 

Intäkter och resultat tredje kvartalet
Collector uppvisar de högsta intäkterna någonsin under tredje 
kvartalet. Totala intäkter ökade med 31 % jämfört med motsvarande 
period föregående år och uppgick till 492 MSEK (374). Den 
organiska tillväxten under kvartalet, exklusive valutaeffekter, 
uppgick till 32 %. 

Resultat före skatt (EBT) ökade med 37 % och uppgick till 188 
MSEK (137). Detta är det bästa enskilda resultatet för något kvartal. 
Resultatet efter skatt (EAT) ökade med 37 % till 147 MSEK (107). 
Resultat per aktie för kvartalet ökade med 31 % till 1,43 SEK (1,10).

Kostnader
Collector har en mycket skalbar affärsmodell. Kostnads-/intäkts-
relationen (K/I) har förbättrats till 0,46 för årets tre första kvartal 
(0,51) och för tredje kvartalet 2017 till 0,41 (0,48). Det tredje 
kvartalet påverkas varje år av upplösning av semesterlöneskuld 
för uttagen sommarsemester. Tredje kvartalet har präglats av 
överskottslikviditet vilket har ökat räntekostnaderna. Övriga 
kostnader har minskat under perioden på grund av upplösning 
av för hög avsättning till insättningsgarantin.

Kreditportföljen
Den totala kreditportföljen uppgår till 18 415 MSEK (11 359) och 
har på ett år ökat med nästan 7,1 miljarder SEK motsvarande 
62 %. Ökningen kommer främst från produktområdena Privatlån 
och Fastighetskrediter. Dessa två produktområden har också 
längst duration/löptid på krediterna. 

Även andra produktområden har god tillväxt men har då 
kortare duration så portföljuppbyggnaden blir lägre. Positivt är 
att kvali teten i den totala kreditstocken fortsätter att förbättras 
tack vare ytterligare förbättringar i kreditbedömningsprocessen. 
Relationen mellan friska fordringar kontra osäkra fordringar 
fortsätter att förbättras.

Kreditförluster 
Kreditförlusterna är på en stabil nivå under rullande 12 månader 
och uppgick vid periodens slut till 1,1 % (1,1). 

Likviditet och finansiella placeringar
Likvida medel uppgick till 1 800 MSEK (948) per den 30 september. 
Collectors överskottslikviditet är placerat i svenska kommun-
obligationer och på konton i nordiska banker.

Koncernens finansiella placeringar uppgick vid periodens slut 
till 829 MSEK (288). Av dessa avser 105 MSEK (8) investeringar i 
fintechbolag via Collector Ventures.

Finansiering
Collector finansierar sin verksamhet i huvudsak med inlåning från 
allmän heten. Inlåning från allmänheten uppgick vid periodens slut 
till 15 085 MSEK (9 735). Outnyttjade bankkrediter på 800 MSEK är 
kontrakterade. Utgivna certifikat uppgick vid periodens slut till 
1 475 MSEK (866). 

Collector har upprättat ett MTN-program med en ram på 
5 000 MSEK. I mars 2017 gjordes första emissionen med en 
obligation på 800 MSEK med en löptid på tre år. I juni 2017 
emitterades en Tier 2 obligation om 500 MSEK inom befintligt 
MTN-program med en löptid på 10 år med möjlighet till förtids- 
inlösen efter 5 år.

Kapital och total kapitalrelation
Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets 
resultat i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av 
periodens resultat vilket har medfört att periodens resultat har 
till godoräknats i kapital basen. Kapitalbasen för den finansiella 
företags gruppen uppgick vid periodens slut till 3 224 MSEK 
(1 790) och kapitalkravet till 1 483 MSEK (907). Under juni 2017 
emitterades en tier 2 obligation om 500 MSEK som har räknats 
in i kapitalbasen som supplementärt kapital. Den totala kapital- 
relationen uppgick sista september till 17,4 % (15,8). Kärnprimär-
relationen uppgår till 14,7 % (15,8) och primärrelationen till 14,7 % 
(15,8). Collector har emitterat ett konvertibelt lån om 100 MSEK till 
personalen. Utvärdering visar att utan justering av villkor kommer 
ingen del att klassificeras som primärkapital i kapitalbasen.
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Segmentet Privats totala externa intäkter 
ökade under årets tre första kvartal med 
24 % och uppgick till 927 MSEK (746). 
Resultat före skatt (EBT) för segmentet 
ökade med 20 % och uppgick till 287 
MSEK (239).

Produktområdet Betallösningar för e-handel 
och detaljistkedjor har säsongsmässigt en 
lugnare period under sommarmånaderna 
men har fortsatt ett gott inflöde av nya 
kunder och det är flera stora offerter ute. 
En av Finlands största e-handlare, 
Verkkokauppa, drar igång produktions- 
mässigt i oktober och en svensk e-handlare 
inom mode, NA-KD, i november. Satsningen 
på betallösningar för e-handlare som säljer 
till företag (B2B Payments) får stort intresse 
på marknaden.

Produktområdet Privatlån har haft en god 
tillväxt under årets tre första kvartal. 
Nykontrakteringstakten var lägre i andra 
kvartalet men har ökat igen under kvartal 
tre med en mycket god nykontraktering 
främst i Sverige, men även i Finland som 
har gett goda volymer. 

Produktområdet Kort har tillsatt en ny 
produktområdeschef, Mia Toolanen. Mia har 
tidigare bland annat jobbat på Swedbank 
EnterCard och börjar i november 2017. 
Korsförsäljningen är fortsatt stark mellan 
kort och privatlån med god tillväxt av nya 
kort genom egna kanaler. 

Collector har sedan en tid sökt lösningar 
för att kunna erbjuda bolån till privat- 
personer som en helt digital tjänst och vi 
planerar att släppa en sådan produkt så 
snart det är möjligt.

Inlåningsbalansen har på tolv månader ökat 
med 5,3 miljarder SEK och uppgick per den 
30 september 2017 till 15 085 MSEK (9 735). 
En ny förmedlingsmodell för samarbets- 
partners har till samma kostnad inneburit 
högre räntor ut mot slutkund. Detta har gett 
ett stort inflöde av nya insättningar. Räntan ut 
mot kund har därför sänkts i två omgångar 
under kvartalet för att minska överskotts- 
likviditen. Vi återlanserar inlåning i Finland 
vilket ger möjlighet för Collector att 
finansiera direkt i Euro.

UTVECKLING I SEGMENTET PRIVAT

Fortsatt produktutveckling med kundfokus

Satsningen på betallösningar 
för e-handlare som säljer till 
företag (B2B Payments) skapar 
stort intresse på marknaden. 

PRODUKTER

• Betallösningar för e-handel och 
 detaljistkedjor

• Privatlån

• Kort – Collector easyliving och 
 Collector easycard

• Sparkonton i Sverige och Finland
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Under de tre första kvartalen har segmentet 
Företag ökat de externa intäkterna med 42 % 
och uppgick till 477 MSEK (336). Resultat före 
skatt (EBT) för företagssegmentet uppgick 
till 210 MSEK (127), en ökning med hela 66 %. 
Resultattillväxten är en kombination av högre 
intäkter samt lägre operationella- och 
finansiella kostnader.

Fastighetskrediter uppvisar högst tillväxt i 
företagssegmentet, både i totala intäkter 
och i täckningsbidrags (TB) marginal under 
de tre första kvartalen. Fastighetskrediter 
har normalt sett ett svagare tredje kvartal 
på grund av säsongsvariation. Perioden 
har varit lugnare även i år men stocken har 
ökat under kvartalet. Detta trots en större 
förtidsinlösen i slutet av september.

Produktområdena Factoring och Företags-
krediter har haft en stark tillväxt under tredje 
kvartalet. Affären med Rossignol utvecklas 
mycket bra och bygger upp kreditvolym. 
Maximal kreditvolym för Rossignol förväntas 
uppnås under fjärde kvartalet. Collector har 
även produktionssatt flera andra större 
kunder under kvartalet som bidrar till den 

starka tillväxten. Första avtalet kring partner- 
integrationen gällande factoring är signerat 
där en bokföringsbyrå kommer att erbjuda 
factoring via Collector till sina kunder.

Colligent har säsongsmässigt lägre volymer 
under tredje kvartalet, vilket är normalt. 
Fortsatt har vi god tillväxt inom nischen 
med inkasso för fastighetstjänster. Under 
perioden har vi även lanserat flera nya 
betalsätt bl a swish handel. Inom produk-
tutveckling har Colligent lanserat ett nytt 
koncept kring konsumentinkasso med 
automatiserade flöden.

Förvärvade fordringar har haft ett säsongs- 
mässigt svagare kvartal. Inga större förvärv 
har gjorts under kvartalet.

UTVECKLING I SEGMENTET FÖRETAG

Stark tillväxt 

PRODUKTER

• Factoring- och företagkrediter

• Fastighetskrediter

• Uppdragsinkasso

• Förvärv av portföljer – förvärvade 
 fordringar

Resultat före skatt (EBT) 
för företagssegmentet 
uppgick till 210 MSEK (127), 
en ökning med hela 66 %. 
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Övrigt
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika risker, 
framför allt kreditrisk, marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), 
likviditets- och finansieringsrisk, operativrisk och ryktesrisk.

Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på  
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar 
att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens 
finansiella resultat. Koncernen använder derivatinstrument för 
viss riskexponering. Risk hanteringen sköts av koncernens 
ledning enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upp- 
rättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen 
som för specifika områden såsom valutarisk, ränterisk, kredit- 
risk, operativrisk samt användning av derivat och liknande 
finansiella instrument.

Koncernens riskstruktur och dess risk-, likviditets- och kapital-
hantering beskrivs detaljerat i Collectors årsredovisning. Inga 
väsentliga förändringar har därefter skett som inte redogjorts i 
denna delårsrapport. 

IFRS 9, som är den nya redovisningsstandarden för finansiella 
instrument, träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39. 
IFRS 9 omfattar klassificering och värdering, nedskrivningar och 
generell säkringsredovisning hänförligt till finansiella instrument. 
Collector har under året arbetat med klassificering av tillgångar 
och skulder samt framtagande av modeller för beräkning av för-
väntade kreditförluster i enlighet med IFRS 9. Collector har ännu 
inte analyserat klart vilka konsekvenser IFRS 9 får för den egna 
verksamheten men det pågår för närvarande ett intensivt arbete 
med att färdigställa, validera och implementera ändamålsenliga 
modeller. Detta förväntas få effekt på Collectors riskhantering, 
omfattning av reserveringar och alternativa resultatmått.
 
Finansiell företagsgrupp
Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en finansiell företagsgrupp 
(konsoliderad situation) med dotterbolagen Collector Bank AB, 
Collector Ventures 1 KB och Colligent Norge AS. Samtliga bolag 
är full ständigt konsoliderade. Hela den finansiella företags-
gruppen står under Finans inspektionens tillsyn och omfattas av 
Finansinspektionens regler för kapitaltäckning och stora expo-
neringar. Colligent Inkasso AB är ett helägt dotterbolag till 
Collector AB (publ) men är inte inkluderat i den finansiella 
företagsgruppen. 

Anställda
Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden januari
– september 2017 till 374 st (FTE). I antalet heltidstjänster inkluderas 
visstids anställda men ej föräldra- eller tjänstledig personal. 

Moderbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för perioden 
januari – september uppgick till 55 MSEK (47) och avser 
koncerninterna administrativa tjänster. Resultat före skatt (EBT) 
uppgick till –6 MSEK (–8). Resultat efter skatt (EAT) uppgick för 
perioden januari – september –5 MSEK (–6).

Rörelseintäkterna för tredje kvartalet 2017 uppgick till 19 MSEK (17). 
Resultat före skatt (EBT) uppgick för tredje kvartalet till –4  MSEK 
(–2). Resultat efter skatt (EAT) uppgick för tredje kvartalet –3 MSEK 
(–2). Moderbolagets likvida medel uppgick den 30 september 
2017 till 83 MSEK (5) och eget kapital uppgick till 1 218  MSEK (704). 

Collectoraktien
Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, Mid 
Caplistan den 10 juni 2015 med noteringskursen 55 SEK. Sedan 
den 2 januari 2017 är Collector listat på Nasdaq Stockholm, Large 
Cap. Vid periodens slut var sista betalkurs för Collectoraktien 
93,75 SEK. Collectors marknadsvärde uppgick den 30 september 
2017 till 9,6 miljarder SEK och antalet aktieägare var cirka 5 000 st.

Aktiekapital
Aktiekapitalet per den 30 september 2017 uppgick till 
10 269 050 SEK fördelat på 102 690 502 stamaktier. Bolaget 
har en (1) aktieserie. Varje aktie berättigar ägaren till en röst 
vid bolagsstämman. 

Utdelning
Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer Collector att fokusera 
på tillväxt vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller 
helt utebli på medellång sikt.  

Närståenderelationer
Collector tillhandahåller inkassotjänster till Balder. Collector har 
även fastighetskrediter till Garden Growth samt företagskrediter 
till Nakd One World och Transfer Galaxy. Dessa transaktioner 
sker på marknadsmässiga villkor. Inlåning finns från närstående 
och är till gällande marknadsvillkor för Collectors inlåningskonton.

Presentation för investerare, analytiker och media
Liza Nyberg kommenterar rapporten i Di TV den 20 oktober 
klockan 09.05. https://www.di.se/ditv/

En direktsänd telefonkonferens hålls den 20 oktober 2017 kl. 10.00 
(CET) där VD Liza Nyberg och CFO Pia-Lena  Olofsson presenterar 
rapporten. Presentationen hålls på svenska och kommer sändas 
live på https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2017. För att 
deltaga i telefon konferensen ring +46 8 5664 2664. Växeln öppnar 
klockan 09.55. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig 
i efterhand på vår hemsida www.collector.se.

Aktieägare
Fastighets AB Balder
StrategiQ Capital AB
Swedbank Robur fonder
Ernström Finans AB
Helichrysum Gruppen AB
Handelsbanken fonder
Andra AP-fonden
Muirfield Invest Aktiebolag
Vante AB
Övriga aktieägare
Total

%
44,07 %
12,72 %

6,16 %
5,36 % 
3,82 %
3,57 %
3,20 %
1,46 %
1,36 %

18,28 %
100 %

Ägarstruktur 2017-09-30
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moder bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför. 

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Göteborg den 19 oktober, 2017

Styrelsen, 

Lena Apler, Ordförande

Erik Selin, Vice ordförande

Azita Shariaty

Christoffer Lundström

Cecilia Lager 

Anna Settman 

Patrik Reuterskiöld

Liza Nyberg, VD

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad 
i enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kredit- 
institut och värdepappersbolag.

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårs- 
informationen i sammandrag (delårsrapport) för Collector AB 
(publ) per den 30 september 2017 och den niomånadersperiod 
som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport 
grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att 
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåt- 
gärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och 
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs-
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i 
enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag samt för moderbolagets del i enlighet 
med årsredovisningslagen.

Göteborg den 19 oktober 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

REVISORS RAPPORT
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KONTAKT 
För ytterligare information kontakta: 

CEO Liza Nyberg  |  Tel: +46 739-10 00 00  |  E-post: liza.nyberg@collectorbank.se  

CFO & Head of IR Pia-Lena Olofsson  |  Tel: +46 708-58 04 53  |  E-post: pia-lena.olofsson@collectorbank.se

CCO & IR Åsa Hillsten  |  Tel: +46 700-81 81 17  |  E-post: asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruks- 
förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl.08.15 CET.

Kommande rapporttillfällen

9 februari 2018 
Bokslutskommuniké 2017

24 april 2018
Delårsrapport januari – mars 2018
Årsstämma 2018
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Belopp i MSEK Not Q3 2017 Q3 2016
jan–sep

2017
jan–sep 

2016 Helår 2016

Intäkter 2 492 374 1 403 1 082 1 513

492 374 1 403 1 082 1 513

Rörelsens kostnader

Personalkostnader –53 –49 –179 –154 –211

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –15 –10 –43 –28 –40

Andra vinster/förluster netto – – – 0 0

Övriga kostnader 4 –198 –159 –596 –477 –663

Rörelsens kostnader –266 –218 –818 –659 –914

Rörelseresultat 226 156 585 423 599

Resultat från finansiella poster

Resultat från försäljning av dotterbolag – 0 – 0 0

Finansiella intäkter 4 0 5 0 0

Finansiella kostnader –42 –19 –93 –57 –78

Resultat efter finansiella poster 188 137 497 366 521

Inkomstskatt –41 –30 –109 –80 –116

Årets resultat 147 107 388 286 405

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 147 107 388 286 405

Innehav utan bestämmande inflytande – – – – –

147 107 388 286 405

Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets
aktieägare under perioden(uttryckt i kronor per aktie)

– Före utspädning 1,43 1,10 3,78 2,92 4,09

– Efter utspädning 1,43 1,10 3,78 2,92 4,09

Q3 2017 Q3 2016
jan–sep 

 2017
jan–sep 

 2016 Helår 2016

Årets resultat 147 107 388 286 405

Övrigt totaltresultat – – – – –

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

Valutakursdifferenser 1 3 – 2 6 4

Summa totalresultat för perioden 148 110 386 292 409

Hänförligt till:

– Moderbolagets aktieägare 148 110 386 292 409

– Innehav utan bestämmande inflytande – – – – –

148 110 386 292 409

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Koncernen

RESULTAT

Koncernen
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Belopp i MSEK 30 sep 2017 30 sep 2016 Helår 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 11 10

10 11 10

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  199 127 151

Goodwill 72 72 72

271 199 223

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella placeringar 829 288 362

Uppskjuten skattefordran – – 1

Utlåning och andra fordringar 9 254 6 674 7 408

10 083 6 962 7 771

Summa anläggningstillgångar 10 364 7 172 8 004

Omsättningstillgångar

Utlåning och andra fordringar 9 161 4 685 5 834

Derivatinstrument – – 33

Övriga fordringar 110 237 263

Likvida medel 1 800 948 1 021

Summa omsättningstillgångar 11 071 5 870 7 151

SUMMA TILLGÅNGAR 21 435 13 042 15 155

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (102 690 502 aktier) 10 9 10

Reserver –4 –1 –2

Övrigt tillskjutet kapital 1 313 801 1 313

Balanserad vinst, inkl årets resultat 1 633 1 132 1 245

Summa eget kapital 2 952 1 941 2 566

Långfristiga skulder

Upplåning 250 123 119

Emitterade värdepapper 1 343 – –

Övriga långfristiga skulder 12 – –

Uppskjutna skatteskulder 87 66 87

1 692 189 206

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 46 53 32

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 166 136 112

Aktuella skatteskulder 91 61 66

Övriga kortfristiga skulder 125 145 141

Upplåning 14 835 9 612 11 226

Derivatinstrument 53 39 –

Emitterade värdepapper 1 475 866 806

16 791 10 912 12 383

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 435 13 042 15 155

BALANSRÄKNING

Koncernen
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Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i MSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet  

kapital Reserver
Balanserad  

vinst Summa

Innehav utan  
bestämmande  

inflytande
Summa  

eget kapital

IB per 1 januari 2016 9 801 –7 846 1 649 – 1 649
Totalresultat

Årets resultat 286 286 286

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser 6 6 6

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – – 6 286 292 – 292

Transaktioner med aktieägare

Nyemission stamaktier

Fondemission stamaktier

Summa transaktioner med aktieägare – – – – – – –

UB per 30 september 2016 9 801 –1 1 132 1 941 – 1 941

IB per 1 januari 2016 9 801 –7 846 1 649 – 1 649
Totalresultat

Årets resultat 405 405 405

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser 5 5 5

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – – 5 405 410 – 410

Transaktioner med aktieägare

Nyemission stamaktier 1 512 513 513

Fondemission stamaktier

Kostnader vid nyemission (netto) –6 –6 –6

Summa transaktioner med aktieägare 1 512 – –6 507 – 507

UB per 31 december 2016 10 1 313 –2 1 245 2 566 – 2 566

IB per 1 januari 2017 10 1 313 –2 1 245 2 566 – 2 566
Totalresultat

Årets resultat 388 388 388

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser –2 –2 –2

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – – –2 388 386 – 386

Transaktioner med aktieägare

Nyemission stamaktier

Fondemission stamaktier

Summa transaktioner med aktieägare – – – – – –

UB per 30 september 2017 10 1 313 –4 1 633 2 952 – 2 952
  

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Koncernen
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KASSAFLÖDE

Koncernen
MSEK Q3 2017 Q3 2016

jan–sep 
2017

jan–sep 
 2016 Helår 2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 188 137 497 366 521

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

– Kreditförluster 49 28 133 86 120

– Avskrivningar 15 10 43 28 40

– Realisationsresultat – 0 – 0 0

– Orealiserade kursdifferenser 104 –160 72 –186 –239

– Omvärdering obligationer 5 0 4 –2 –1

– Övriga –8 –11 –29 –34 –35

– Ränta 5 9 40 14 –21

358 13 760 272 385
Betald skatt –18 –15 –83 –56 –64

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 340 –2 677 216 321

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av långa och korta rörelsefordringar –1 347 –337 –5 108 –2 495 –4 450

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –11 –27 8 –146 –161

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 018 –366 –4 423 –2 425 –4 290

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterbolag – – – 0 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –26 –22 –88 –66 –101

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 –2 –3 –5 –5

Avyttring av materiella anläggningstillgångar – – – – –

Förvärv av finansiella tillgångar –289 –67 –494 –743 –958

Avyttring av finansiella tillgångar 1 – 22 606 746

Kassaflöde från investeringsverksamheten –315 –91 –563 –208 –318

Finansieringsverksamheten
Nyemission – – – – 505

Förändring av inlåning från allmänheten 1 199 397 5 764 2 747 4 297

Utbetald utdelning – – – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 199 397 5 764 2 747 4 802

Årets kassaflöde –134 –60 778 114 194

Likvida medel vid årets början 1 934 1 002  1 021 825 825

Kursdifferens i likvida medel 0 6 1 9 2

Likvida medel vid årets slut 1 800 948 1 800 948 1 021
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IFRS/IAS 34 med beaktande av Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 7 kap 2–3§ och 8 kap), lagen om årsredovisning i kreditinstitut 
och värde pappersbolag ( 7 kap 7–8§ ÅRKL), samt de krav som finns i Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Några nya eller reviderade IFRS eller tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning, 
resultat eller upplysningar. Tillämpade redovisningsprinciper och bedömningsgrunder i delårsrapporten överensstämmer med de 
som tillämpas i årsredovisningen för år 2016.

För moderbolaget tillämpas ÅRL med tillägg för RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Resultaträkning ÅRKL

Not 1 

Belopp i MSEK Q3 2017 Q3 2016
jan–sep 

 2017
jan–sep 

2016 Helår 2016

Rörelsens intäkter

Ränteintäkter 443 325 1 238 924 1 297

Räntekostnader –42 –19 –93 –57 –78

Provisionsintäkter 4 3 11 11 16

Provisionskostnader –50 –37 –142 –100 –142

Övriga rörelseintäkter 49 46 159 147 200

Summa rörelseintäkter 404 318 1 173 925 1 293

Rörelsens kostnader

Allmänna administrationskostnader –89 –75 –279 –235 –325

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar –15 –10 –43 –28 –40

Övriga rörelsekostnader –63 –68 –221 –210 –287

Summa kostnader före kreditförluster – 167 –153 –543 –473 –652

Resultat före kreditförluster 237 165 630 452 641

Kreditförluster, netto –49 –28 –133 –86 –120

Rörelseresultat enligt ÅRKL 188 137 497 366 521

Skatt på årets resultat –41 –30 –109 –80 –116

Årets resultat 147 107 388 286 405

K/I-tal 0,41 0,48 0,46 0,51 0,50
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Intäkter per väsentlig intäktsslag

Not 2

Belopp i MSEK Q3 2017 Q3 2016
jan–sep 

2017
jan–sep 

2016 Helår 2016

Koncernen

Kredithantering 25 24 81 76 103

Provisionsintäkter 4 3 11 11 16

Ränteintäkter 439 325 1 233 924 1 297

Övriga intäkter 24 22 78 71 97

492 374 1 403 1 082 1 513
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Segmentsredovisning

Not 3

Belopp i MSEK (Q3 2017) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 316 176 – 492

Intäkter, internt 19 13 –32 0

Summa intäkter 335 189 –32 492

Resultat före skatt 102 86 – 188

Utlåning och andra fordringar 10 089 8 326 – 18 415

Belopp i MSEK (Q3 2016) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 261 113  – 374

Intäkter, internt 21 9 –30 0

Summa intäkter 282 122 –30 374

Resultat före skatt 92 45 – 137

Utlåning och andra fordringar 7 461 3 898  – 11 359

Belopp i MSEK (jan-sep 2017) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 927 477  – 1 403

Intäkter, internt 63 34 –97 0

Summa intäkter 989 510 –97 1 403

Resultat före skatt 287 210 – 497

Utlåning och andra fordringar 10 089 8 326  – 18 415

Belopp i MSEK (jan-sep 2016) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 746 336  – 1 082

Intäkter, internt 57 25 –82 0

Summa intäkter 803 361 –82 1 082

Resultat före skatt 239 127 – 366

Utlåning och andra fordringar 7 461 3 898  – 11 359

Belopp i MSEK (helår 2016) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 1 036 478  – 1 513

Intäkter, internt 79 36 –116  0

Summa intäkter 1 115 514  –116 1 513

Resultat före skatt 333 188  – 521

Utlåning och andra fordringar 8 244 4 998 – 13 242



18Collector AB (publ) 556560-0797, Delårsrapport januari–september 2017

Övriga kostnader

Not 4

Belopp i MSEK Q3 2017 Q3 2016
jan–sep 

2017
jan–sep 

2016 Helår 2016

Koncernen

Provisionskostnader 50 37 142 100 142

Kredithanteringskostnader 16 16 52 48 68

Kreditförluster, netto 49 28 133 86 120

Portokostnader 10 10 33 35 46

Administrationskostnader 36 26 100 81 114

Övriga rörelsekostnader 37 42 136 127 173

198 159 596 477 663
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Kapitaltäckning

Företagsgruppen

Kapitalkrav 30 sep 2017 30 sep 2016 Helår 2016

Kreditrisk 1 337 797 940

Marknadsrisk 6 1 6

Kreditvärdighetsjusterings-
risk (CVA-risk) 1 1 1

Operativ risk 139 108 140

Kapitalkrav Pelare 1 1 483 907 1 087

Sammanställning av kapital

Kvarvarande kapital efter 
pelare 1 1 741 883 1 303

Kapitaltäckningskvot 2,17 1,97 2,20

Total kapitalrelation 17,4% 15,8% 17,6%

30 sep 2017 30 sep 2016 Helår 2016

Exponeringar företagsgruppen 
(Kreditrisk)

Expo- 
nering

Riskvägt 
belopp

Minimi- 
krav (8 %)

Expo- 
nering

Riskvägt 
belopp

Minimi- 
krav (8 %)

Expo- 
nering

Riskvägt 
belopp

Minimi- 
krav (8 %)

Kommun och andra 
samfälligheter 466 – – 288 – – 335 – –

Säkerställda obligationer 279 28 2 – – – – – –

Institutexponeringar 1 814 363 29 971 194 15 1 070 214 17

Företagsexponeringar 7 522 7 465 597 3 111 3 111 249 4 207 4 207 336

Hushållsexponeringar 8 877 6 565 525 6 627 4 971 398 7 352 5 514 441

Oreglerade poster 1 572 1 617 129 1 178 1 178 94 1 259 1 259 101

Poster förknippade med 
särskilt hög risk 21 32 3

– – – – – –

Övriga poster 637 637 52 508 508 41 558 558 45

Totalt 21 188 16 707 1 337 12 683 9 962 797 14 781 11 752 940

Collector AB (publ) är moderholdingbolag i en konsoliderad situation där dotterbolagen Collector Bank AB, Colligent Norge AS samt Collector Ventures 
1 KB ingår. Collector tillämpar schablonmetoden för att beräkna kreditrisk. För operativa risker tillämpas basmetoden.
Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets resultat i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av resultatet januari - september  
vilket har medfört att årets resultat har tillgodoräknats i kapitalbasen.

Företagsgruppen

Kapitalbas 30 sep 2017 30 sep 2016 Helår 2016

Eget kapital 2 948 1 940 2 565

Avdrag ej granskad 
vinst –

 
– –

Avdrag immateriella 
tillgångar –223 –150 –175

Primär kapital 2 725 1 790 2 390

Supplementärt 
kapital 499 – –

Avdrag från primärt 
och supplementärt 
kapital – – –

Utvidgad kapitalbas
– – –

Kapitalbas 3 224  1 790 2 390

Not 5

Kapitalrelationer och buffertar1 30 sep 2017 30 sep 2016 Helår 2016

Kärnprimärkapital 14,7% 15,8% 13,8%

Primärkapital 14,7% 15,8% 17,6%

Totalt kapital 17,4% 15,8% 17,6%

Institutsspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital enligt artikel 92,1a och buffertkrav) 
som procentandel av riskvägt exponeringsbelopp 8,5% 8,3%

                           
8,2%

Varav: minimikapitalkrav 4,5% 4,5% 4,5%

Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5% 2,5%

Varav: krav på kontracyklisk buffert 1,5% 1,3% 1,2%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert som procentandel av riskvägt 
exponeringsbelopp

10,2% 11,3% 9,3%
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Beräkning av verkligt värde

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. 
De olika nivåerna definieras enligt följande:
 • Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)
 • Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) 
  eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
 • Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3)

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 september 2017.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – – – –

Finansiella placeringar – 724 105 829

Summa tillgångar – 724 105 829

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument - verkligt värde option – 12 – 12

Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – 53 – 53

Summa skulder – 65 – 65

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 september 2016.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – – – –

Finansiella placeringar – 280 8 288

Summa tillgångar – 280 8 288

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – 39 – 39

Summa skulder – 39 – 39

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2016.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – 33 – 33 

Finansiella placeringar – 322 40 362

Summa tillgångar – 355 40 395

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – – – –

Summa skulder – – – –

För övriga finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i all väsentlighet redovisat värde med uppskattat verkligt värde.

Not 6
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Resultaträkning, Moderbolaget
Belopp i MSEK Q3 2017 Q3 2016

jan–sep 
2017

jan–sep 
2016 Helår 2016

Rörelseintäkter 19 17 55 47 65

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader –19 –16 –50 –45 –63

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –3 –3 –10 –10 –13

Rörelseresultat –3 –2 –5 –8 –11

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag – – –  0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0  0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 0 –1  0 0

Resultat efter finansiella poster –4 –2 –6 –8 –11

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga – 0 – 0 18

Resultat före skatt –4 –2 –6 –8 7

Inkomstskatt 1 0 1 2 –2

Årets resultat –3 –2 –5 –6 5

Moderbolaget
RESULTATRÄKNING
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Moderbolaget
BALANSRÄKNING

Belopp i MSEK 30 sep 2017 30 sep 2016 Helår 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 25 29 31

25 29 31
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 5 6

7 5 6
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag 1 365 751 1 299

Andra långfristiga fordringar 5 5 5

Uppskjuten skattefordran 2 2 –

1 372 758 1 304
Summa anläggningstillgångar 1 404 792 1 341

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 16 26 29

Övriga fordringar 16 16 12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 6 5

46 48 46

Kassa och bank 83 5 5

Summa omsättningstillgångar 129 53 51
SUMMA TILLGÅNGAR 1 533 845 1 392

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (102 690 502 aktier) 10 9 10

Reservfond 18 18 18

Fond för utvecklingsutgifter 13 – 12

41 27 40
Fritt eget kapital

Överkursfond 1 274 762 1 274

Balanserat resultat –92 –79 –96

Årets resultat –5 –6 5

1 177 677 1 183

1 218 704 1 223
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 4 4 4

4 4 4

Långfristiga skulder
Emitterade värdepapper 88 – –

Övriga långfristiga skulder 11 – –

99 – –

Kortfristiga skulder
Inlåning från allmänheten 1 1 1

Leverantörsskulder 4 10 5

Skulder till koncernbolag 199 121 153

Övriga kortfristiga skulder 1 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 5 6

212 137 165
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 533 845 1 392


