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Bokslutskommuniké januari–december 2020

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Avyttringen av Collector Ventures slutfördes den 11 februari 2021

ÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET 2020 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2019)

JUSTERAT K/I-TAL *
Oktober–december 2020  

38,6%   -7,4
 procentenheter

LÅNEPORTFÖLJ
31 december 2020

31 828 +7%
MSEK

JUSTERADE RÖRELSEINTÄKTER *
Oktober–december 2020  

558 +9%
MSEK

PERIODENS RESULTAT
Oktober–december 2020  

95     – 
MSEK

JUST. RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER *
Oktober–december 2020  

343 +24%
MSEK

KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATION
31 december 2020

13,7% +3,4
 procentenheter

FJÄRDE KVARTALET 2020 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2019)
• Låneportföljen uppgick till 31 828 MSEK (29 880)
• Rörelseintäkterna uppgick till 558 MSEK (652) och periodens rörelseintäkter är ojusterade (510)
• K/I-talet uppgick till 38,6% (61,7) och periodens K/I-tal är ojusterat (46,0)
• Resultat före kreditförluster uppgick till 343 MSEK (250) och periodens resultat före kreditförluster är 

ojusterat (276)
• Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (12,3) och periodens kreditförlustnivå är ojusterad (1,7). 

Ändrade antaganden för kreditförlustreserveringar sedan 1 januari 2020 påverkar jämförbarheten
• Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (-680) och periodens rörelseresultat är ojusterat (145)
• Periodens resultat uppgick till 95 MSEK (-489) och resultat per aktie uppgick till 0,46 SEK (-4,76)
• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (10,3) och den totala kapitalrelationen 

uppgick till 15,8% (13,3)

JANUARI–DECEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2019)
• Låneportföljen uppgick till 31 828 MSEK (29 880)
• Rörelseintäkterna uppgick till 2 119 MSEK (2 193) och periodens rörelseintäkter är ojusterade (2 050)
• K/I-talet uppgick till 40,9% (47,4) och justerat K/I-tal uppgick till 40,1% (42,5)
• Resultat före kreditförluster uppgick till 1 254 MSEK (1 153) och justerat resultat före 

kreditförluster uppgick till 1 269 MSEK (1 179)
• Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (4,3) och justerad kreditförlustnivå uppgick till 2,6% (1,4)
• Rörelseresultatet uppgick till 395 MSEK (-52) och justerat rörelseresultat uppgick till 460 MSEK (773)
• Periodens resultat uppgick till 291 MSEK (-8) och resultat per aktie uppgick till 1,47 SEK (-0,08)
• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (10,3) och den totala kapitalrelationen 

uppgick till 15,8% (13,3)
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

* Justerade tal avser det fjärde kvartalet 2019. Inga justeringar för poster av engångskaraktär har gjorts för det fjärde kvartalet 2020.
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Koncernens nyckeltal*, MSEK Kv4 2020 Kv3 2020 ∆  Kv4 2019 ∆ 

RESULTATRÄKNING

Räntenetto 487 446 9% 419 16%

Rörelseintäkter 558 525 6% 652 -14%

Periodens resultat 95 89 7% -489 -

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,46 0,43 7% -4,76 -

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,46 0,43 7% -4,76 -

BALANSRÄKNING

Utlåning till allmänheten 31 828 30 146 6% 29 880 7%

In- och upplåning från allmänheten 30 855 28 385 9% 29 454 5%

Emitterade värdepapper 219 268 -18% 2 599 -92%

Efterställda skulder 996 995 0% 994 0%

Eget kapital 4 770 4 666 2% 3 467 38%

NYCKELTAL

Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 6,3% 6,0% 5,5%

Räntenettomarginal (NIM) - R12m 5,9% 5,7% 6,0%

Kreditförluster, netto - Perioden 2,7% 2,8% 12,3%

Kreditförluster, netto - R12m 2,8% 5,2% 4,3%

K/I-tal - Perioden 38,6% 38,0% 61,7%

K/I-tal - R12m 40,9% 47,6% 47,4%

Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 8,1% 7,7% Neg.

Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 7,1% Neg. Neg.

Kärnprimärkapitalrelation 1) 13,7% 13,8% 10,3%

Primärkapitalrelation 1) 14,6% 14,7% 11,8%

Total kapitalrelation 1) 15,8% 15,8% 13,3%

Medelantal heltidsanställda 314 316 -1% 366 -14%

*Vissa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS men bedöms kunna underlätta analysen av Collectorkoncernens finansiella utveckling.  
Se Definitionslista, sida 9.

1) Avser den konsoliderade situationen. Se not K12, sidorna 21-23.

NYCKELTAL

DET HÄR ÄR COLLECTOR
Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom segmentet Privat erbjuds 
utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkort samt sparkonton. Segmentet 
Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat till små och medelstora företag samt hantering av portföljer av 
förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector AB (publ) är noterat på 
Nasdaq Stockholm.
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Koncernens nyckeltal*, MSEK Jan-dec 2020 Jan-dec 2019 ∆ 

RESULTATRÄKNING

Räntenetto 1 806 1 677 8%

Rörelseintäkter 2 119 2 193 -3%

Periodens resultat 291 -8 -

Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,47 -0,08 -

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,47 -0,08 -

BALANSRÄKNING

Utlåning till allmänheten 31 828 29 880 7%

In- och upplåning från allmänheten 30 855 29 454 5%

Emitterade värdepapper 219 2 599 -92%

Efterställda skulder 996 994 0%

Eget kapital 4 770 3 467 38%

NYCKELTAL

Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 5,9% 6,0%

Räntenettomarginal (NIM) - R12m 5,9% 6,0%

Kreditförluster, netto - Perioden 2,8% 4,3%

Kreditförluster, netto - R12m 2,8% 4,3%

K/I-tal - Perioden 40,9% 47,4%

K/I-tal - R12m 40,9% 47,4%

Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 7,1% Neg.

Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 7,1% Neg.

Kärnprimärkapitalrelation 1) 13,7% 10,3%

Primärkapitalrelation 1) 14,6% 11,8%

Total kapitalrelation 1) 15,8% 13,3%

Medelantal heltidsanställda 321 373 -14%

*Vissa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS men bedöms kunna underlätta analysen av Collectorkoncernens finansiella utveckling.  
Se Definitionslista, sida 9.

1) Avser den konsoliderade situationen. Se not K12, sidorna 21-23.

NYCKELTAL FORTS.
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Sammanfattning av det fjärde kvartalet
Collector har under det fjärde kvartalet 
haft en stabil finansiell utveckling 
med stark volymtillväxt. Låneboken 
har ökat med 6% från föregående 
kvartal och uppgår nu till 31 828 MSEK. 
Företagssegmentet fortsätter uppvisa 
en högre aktivitetsnivå än under det 
första halvåret och vi ser fortsatt god 
efterfrågan från både nya och befintliga 
kunder. Vi har framför allt tagit tillvara 
på bra affärsmöjligheter till begränsade 
risker inom fastighetskrediter och 
företagskrediter. Factoringflödena är 
fortsatt på låga nivåer som en följd av 
COVID-19. Volymtillväxten under kvartalet 
har varit högre än vår förväntansbild 
framåt och vårt mål om att upprätthålla 
en balanserad tillväxt över tid kvarstår. 
Payments transaktionsvolymer har haft 
en stark utveckling och vi har slagit 
rekord både under Black Week och 
julhandeln. Vi har varit fortsatt försiktiga 
med utgivningen av nya privatlån drivet 
av fokus på ökad lönsamhet, fortsatt 
hög konkurrens och en ytterligare 
minskad riskaptit givet det osäkra 
makroekonomiska läget orsakat av 
COVID-19.

Räntenettomarginalen uppvisar en 
fortsatt god underliggande utveckling 
under det fjärde kvartalet. Distributionen 
av privatlån i egna kanaler fortsätter 
att öka och det är glädjande att vi 
fortsätter se vissa positiva underliggande 
tendenser kring kostnaderna. 
Lönsamhetsnivån är fortsatt för låg för att 
vi ska vara nöjda men det är glädjande 
att avkastningen på eget kapital ökar 
under kvartalet. Vårt arbete med att 
fokusera på ökad lönsamhet fortsätter på 
alla fronter.

Fokus framåt
Strategiskt fokus framåt är huvudsakligen 
på vårt Företagssegment där vi i dagens 
läge har högst lönsamhet och ser flest 
attraktiva möjligheter till bäst riskjusterad 
avkastning. Vi är strategiskt väl 
positionerade inom såväl factoring och 
företagskrediter som fastighetskrediter 
där vi fungerar som ett komplement 
till de större bankerna. Vi ser därför 
fortsatt goda möjligheter att växa 
låneboken inom Företagssegmentet. 
Inom Privatsegmentet är Payments 
en strategiskt intressant verksamhet 
som vi vill fortsätta växa och vi följer 
utvecklingen på marknaden nära. 

Konkurrensen inom privatlån är däremot 
fortsatt hög och vi anser att lönsamheten 
i dagens läge är för låg. Vi fortsätter 
därför arbetet med att öka lönsamheten 
och förväntar oss att låneboken för 
privatlån kommer fortsätta sjunka 
även framöver. Vi kommer under 2021 
presentera en tydligare plan för strategin 
framåt.

Uppdatering kring COVID-19
Omvärlden präglas än idag av COVID-19 
och Collector är fortfarande ett av de 
bolag som hittills har klarat sig väl. Vi 
fortsätter ha en nära kontakt och tät 
uppföljning med våra kunder. Jag har 
tillsammans med övriga organisationen 
och styrelsen löpande avstämningar för 
att följa upp utvecklingen inom såväl vår 
verksamhet som makroekonomin i stort.

VD-ord

Martin Nossman
VD

”Fortsatt hög aktivitet 
inom Företagssegmentet 
och Payments.”
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Koncernens utveckling
Rörelseintäkter fjärde kvartalet 2020
Rörelseintäkterna uppgick till 558 MSEK (652) motsvarande en 
minskning om 14% jämfört med föregående år. Periodens rörelseintäkter 
har inte justerats för poster av engångskaraktär (510). Räntenettot 
ökade med 16% jämfört med föregående år och uppgick till 487 MSEK 
(419). Räntenettomarginalen uppgick till 6,3% (5,5) jämfört med 6,0% 
föregående kvartal. Provisionsnettot minskade med 15% jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 70 MSEK (82). 
Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till 1 MSEK (-18). Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 0 MSEK (170). Verksamheten har utvecklats 
positivt i förhållande till det fjärde kvartalet 2019 där fastighetskrediter 
och företagskrediter har bidragit starkt. För specifikation av poster av 
engångskaraktär se stycket Poster av engångskaraktär.

Rörelseintäkter januari-december 2020
Rörelseintäkterna uppgick till 2 119 MSEK (2 193) under perioden 
januari-december 2020 motsvarande en minskning om 3% jämfört med 
föregående år. Periodens rörelseintäkter har inte justerats för poster av 
engångskaraktär (2 050). Räntenettot ökade med 8% under perioden 
januari-december 2020 jämfört med föregående år och uppgick till 
1 806 MSEK (1 677). Provisionsnettot uppgick till 293 MSEK (340) under 
perioden januari-december 2020 motsvarande en minskning om 
14% jämfört med föregående år. Nettoresultat finansiella transaktioner 
uppgick till -4 MSEK (-12). Övriga rörelseintäkter uppgick till 25 MSEK 
(187). För specifikation av poster av engångskaraktär se stycket Poster av 
engångskaraktär.

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till 866 MSEK (1 039) under perioden 
januari-december 2020 varav 215 MSEK (402) hänför sig till det fjärde 
kvartalet 2020. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick 
rörelsekostnaderna till 851 MSEK (871) under perioden januari-december 
2020 varav 215 MSEK (234) hänför sig till det fjärde kvartalet 2020. 
Under 2020 infördes en ny modell för aktivering av IT-investeringar 
vilket medför att en större andel av investeringarna kostnadsförs direkt. 
K/I-talet uppgick till 40,9% (47,4) under perioden januari-december 2020 
och till 38,6% (61,7) under det fjärde kvartalet 2020. Justerat för poster av 
engångskaraktär uppgick K/I-talet till 40,1% (42,5) under perioden januari-
december 2020 medan K/I-talet om 38,6% (46,0) för det fjärde kvartalet 
2020 är ojusterat. Arbetet fortsätter med att se över kostnaderna inom 
alla delar av bolaget. Det finns vissa tidiga tecken på en underliggande 
förbättring av kostnadsnivån men det finns ett fortsatt behov av att sänka 
kostnaderna. För specifikation av poster av engångskaraktär se stycket 
Poster av engångskaraktär.

Låneportföljen
Den totala låneportföljen uppgick till 31 828 MSEK (29 880) per det 
fjärde kvartalets slut vilket motsvarar en ökning om 7% jämfört med 
föregående år och en ökning om 6% jämfört med föregående kvartal. 
Collector fortsätter noga att följa utvecklingen av COVID-19 och dess 
påverkan på verksamheten. Riskbilden är fortsatt förhöjd men både 
det tredje och fjärde kvartalet har sett en ökad kundaktivitet, framför 
allt inom Företagssegmentet, och högre lånevolymer till attraktiv 
risk. Privatsegmentets låneportfölj har minskat med 4% jämfört med 
föregående år och är i stort oförändrad jämfört med föregående 
kvartal. Företagssegmentets låneportfölj har ökat med 17% jämfört 
med föregående år och ökat med 11% jämfört med föregående kvartal 
främst drivet av fastighetskrediter och företagskrediter. Av den totala 
låneportföljen utgör Företagssegmentet 57% (52) och Privatsegmentet 
43% (48).

Kreditförluster
Från och med 1 januari 2020 har antagandena för 
kreditförlustreserveringar ändrats och som tidigare kommunicerats 
hade de rapporterade kreditförlusterna uppgått till cirka 2,0% för helåret 
2019 om de reviderade antagandena för kreditförlustreserveringar 
hade tillämpats. Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (4,3) för perioden 
januari-december 2020 och till 2,7% (12,3) för det fjärde kvartalet 2020. 
Justerat för poster av engångskaraktär uppgick kreditförlustnivån för 
perioden januari-december 2020 till 2,6% (1,4) medan kreditförlustnivån 
om 2,7% (1,7) för det fjärde kvartalet 2020 är ojusterat. Kreditförlusterna 
under det andra, tredje och fjärde kvartalet 2020 påverkades även 
negativt av justeringar av värdet på portföljer av förfallna fordringar, som 
köptes under 2018, med 51 MSEK respektive 10 MSEK och 11 MSEK. 
Kreditförlustprocenten för den underliggande bankverksamheten 
redovisas i tabellen nedan.

Resultat före kreditförluster, rörelseresultat och periodens resultat
Resultat före kreditförluster uppgick till 1 254 MSEK (1 153) under perioden 
januari-december 2020 och till 343 MSEK (250) under det fjärde kvartalet 
2020. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick det justerade 

resultatet före kreditförluster till 1 269 MSEK (1 179) under perioden 
januari-december 2020 medan resultat före kreditförluster om 343 
MSEK (276) för det fjärde kvartalet 2020 är ojusterat. Rörelseresultatet 
uppgick till 395 MSEK (-52) under perioden januari-december 2020 och 
till 132 MSEK (-680) under det fjärde kvartalet 2020. Exklusive poster av 
engångskaraktär uppgick det justerade rörelseresultatet till 460 MSEK 
(773) under perioden januari-december 2020 medan rörelseresultatet 
om 132 MSEK (145) för det fjärde kvartalet 2020 är ojusterat. Resultatet 
uppgick till 291 MSEK (-8) under perioden januari-december 2020 och 
till 95 MSEK (-489) under det fjärde kvartalet 2020. Resultat per aktie 
uppgick till 1,47 SEK (-0,08) under perioden januari-december 2020 
och till 0,46 SEK (-4,76) under det fjärde kvartalet 2020. Som en följd av 
nyemissionen som genomfördes under det första kvartalet 2020 ökade 
antalet aktier under samma period från 102 690 502 till 205 381 004 
aktier. För specifikation av poster av engångskaraktär se stycket Poster 
av engångskaraktär.

Poster av engångskaraktär
Poster av engångskaraktär definieras som intäkter och kostnader som 
inte förväntas uppkomma regelbundet. Poster av engångskaraktär i form 
av konsultkostnader om 15 MSEK och en extra kreditförlustreservering 
om 50 MSEK, totalt 65 MSEK, uppkom under det första kvartalet 2020. 
En del av konsultkostnaderna härrör till Finansinspektionens granskning 
av Collector och den extra kreditförlustreserveringen gjordes mot 
bakgrund av det rådande osäkra makroekonomiska läget som en 
följd av COVID-19. Inga poster av engångskaraktär uppkom under det 
andra, tredje eller fjärde kvartalet 2020. Poster av engångskaraktär 
uppkom även under det fjärde kvartalet 2019. Rörelseintäkterna 
påverkades positivt av poster av engångskaraktär om 142 MSEK 
huvudsakligen hänförligt till försäljningen av Colligent Inkasso AB som 
redovisades som övriga rörelseintäkter. Rörelsekostnaderna påverkades 
negativt av poster av engångskaraktär om 168 MSEK främst relaterat 
till en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 MSEK. 
Kreditförlusterna påverkades negativt av poster av engångskaraktär 
om 800 MSEK i form av en extra kreditförlustreservering. Inga poster av 
engångskaraktär uppkom under de tre första kvartalen 2019.

Likviditet och finansiella placeringar
Likvida medel uppgick till 3 916 MSEK (5 265) per den 31 december 
2020. Collectors överskottslikviditet är placerad i svenska 
kommunobligationer, säkerställda bostadsobligationer, statspapper 
och på konton huvudsakligen i nordiska banker. Koncernens finansiella 
placeringar uppgick vid periodens slut till 1 672 MSEK (1 701). Övriga 
tillgångar uppgick till 220 MSEK (150). Ökningen är främst driven av 
övertagande av fast egendom för skyddande av fordran.

Collector Ventures
Den 10 september 2020 ingick Collector avtal om att avyttra 
hela sitt innehav i Collector Ventures, som bedrev Collectors 
investeringsverksamhet med fokus på fintech, till NFT Ventures för 330 
MSEK på skuldfri basis. Transaktionen slutfördes den 11 februari 2021. 
Avyttringen medför endast en marginell påverkan på Collectors resultat 
och finansiella ställning.

Finansiering
Verksamhetens balansomslutning består till ca 81% (79) av in- och 
upplåning från allmänheten, vilken vid periodens slut uppgick till 
30 855 MSEK (29 454). Det är koncernens primära finansieringskälla. 
Utgivna certifikat och övrigt uppgick vid periodens slut till 219 MSEK 
(1 799). Outnyttjade bankfaciliteter uppgick till 400 MSEK.

Kapitaltäckning
Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in periodens 
resultat i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av 
periodens resultat för Collector Bank AB och den konsoliderade 
situationen vilket medfört att periodens resultat har tillgodoräknats 
i kärnprimärkapitalet. Collector har sedan tidigare emitterat två 
hybridinstrument i form av en AT1 obligation (primärkapitalinstrument) 
om 500 MSEK och en T2 obligation (supplementärkapitalinstrument) 
om 500 MSEK. Primärkapitalinstrumentet uppfyller villkoren för 
att räknas som primärkapital i kapitalbasen. I den konsoliderade 
kapitalbasen får det emitterade primärkapitalinstrumentet endast 
ingå till den andel som krävs för att täcka Collector Bank AB:s 
kapitalbehov. Medräkningsbart primärkapitaltillskott uppgick till 313 
MSEK. Supplementärkapitalinstrumentet råder under motsvarande 
regler avseende tillgodoräknandet i den konsoliderade kapitalbasen. 
Det medräkningsbara supplementärkapitalet uppgick till 392 MSEK. 
Det riskvägda exponeringsbeloppet uppgick till 34 730 MSEK 
(33 498) vid periodens slut. Per den 31 december 2020 uppgick 
kärnprimärkapitalrelationen till 13,7% (10,3), primärkapitalrelationen till 
14,6% (11,8) och den totala kapitalrelationen till 15,8% (13,3).

Kreditförluster, netto (%) Kv4 2020 Kv4 2019 Jan-dec 2020 Jan-dec 2019

Rapporterade 2,7% 12,3% 2,8% 4,3%

Rapporterade, justerade för poster av engångskaraktär 2,7% 1,7% 2,6% 1,4%

Rapporterade, exkl. förvärvade fordringar 2,6% 12,3% 2,5% 4,4%

Rapporterade, exkl. förvärvade fordringar, justerade för poster av engångskaraktär 2,6% 1,7% 2,4% 1,5%
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UTVECKLING INOM SEGMENTET PRIVAT

Fortsatt stark tillväxt inom payments och 
minskning inom privat

Privatsegmentets lånebok uppgick 
till 13 792 MSEK (14 427) motsvarande 
en minskning om 4% jämfört med 
föregående år men är i stort oförändrad 
jämfört med föregående kvartal. 
Minskningen inom privat har drivits 
av fokus på ökad lönsamhet, hög 
konkurrens inom privatlån och en 
ytterligare minskad riskaptit givet 
det osäkra makroekonomiska läget 
orsakat av COVID-19. Payments har 
däremot haft en stark tillväxt under 
kvartalet. Privatsegmentet utgör 43% 
(48) av den totala låneportföljen. 
Rörelseintäkterna uppgick till 297 MSEK 
(277) och rörelseresultatet uppgick 
till 50 MSEK (-628) under kvartalet. 
Räntenettomarginalen (NIM) uppgick till 
6,6% jämfört med 5,8% föregående år och 
6,6% föregående kvartal.

Privat
Utgivningen av nya privatlån har sjunkit 
under kvartalet och arbetet med att öka 
lönsamheten fortlöper. Vi ser fortsatt 
positivt resultat av vårt arbete med 
att öka utlåningen i egna kanaler och 
att förbättra kundupplevelsen. Under 
kvartalet har 15-20% av nyutlåningen 
gått genom egna kanaler. Det är ett 

arbete som kommer att fortskrida 
under en längre tid och vi ser fortsatt 
potential att öka andelen egenförsäljning 
från dagens nivåer. Konkurrensen på 
privatlånemarknaden är fortsatt hög. 
Kortutgivningen har en stabil utveckling 
med cirka 25 000 utestående kreditkort 
men korten används till en lägre grad 
som en följd av minskat resande under 
pandemin.

Payments
Payments fortsätter att visa stark 
volymtillväxt med en transaktionsvolym 
om 3 400 MSEK för kvartalet vilket 
motsvarar en ökning om 52% jämfört med 
föregående år. Vi har slagit rekord under 
årets Black Week och julhandel vilket har 
bidragit starkt till volymökningen. Flertalet 
av våra e-handlare fortsätter att påverkas 
positivt av COVID-19 och de kunder vi har 
inlett samarbete med under året uppvisar 
god tillväxt.

Privat
• Utgör 36% av den totala låneportföljen
• Lån upp till 500 000 SEK i Sverige
• Lån upp till 25 000 EUR i Finland
• Lån upp till 250 000 NOK i Norge
• 65 000 privatlånekunder
• 125 000 SEK genomsnittligt lån
• 145 000 SEK genomsnittlig nyutlåning 
 under kvartalet
• 25 000 utestående kort
• Genomsnittlig kund (Privatlån)
 - Genomsnittlig ålder: 50 år
 - Genomsnittlig inkomst: 350 000 SEK
 - Kvinnor/män: 55%/45%

Payments
• Utgör 7% av den totala låneportföljen
• Faktura, konto och delbetalning till 
 e-handlare och detaljistkedjor
• Avtal med cirka 650 handlare
• 3 000 000 kunder senaste 12 månaderna
• 6 700 000 slutkunder i databasen
• 1 200 SEK genomsnittligt köp
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UTVECKLING INOM SEGMENTET FÖRETAG

Fortsatt ökad efterfrågan och stark tillväxt
Företagssegmentets lånebok uppgick till 
18 036 MSEK (15 453) motsvarande en 
ökning om 17% jämfört med föregående 
år och en ökning om 11% jämfört med 
föregående kvartal. Under det första 
halvåret 2020 upplevde vi en lägre 
transaktionsaktivitet men under det 
tredje och fjärde kvartalet har vi sett 
en återhämtning och efterfrågan har 
ökat generellt inom segmentet. Under 
kvartalet har vi därför tagit tillvara på 
attraktiva möjligheter till begränsad 
risk. Volymtillväxten under kvartalet 
har varit högre än vår förväntansbild 
framåt och vårt mål om att upprätthålla 
en balanserad tillväxt över tid 
kvarstår. Företagssegmentet utgör 
57% (52) av den totala låneportföljen. 
Rörelseintäkterna uppgick till 266 MSEK 
(210) och rörelseresultatet uppgick 
till 161 MSEK (-101) under kvartalet. 
Räntenettomarginalen (NIM) uppgick till 
6,1% jämfört med 5,3% föregående år och 
5,5% föregående kvartal.

Factoring & Företagskrediter
Låneboken för factoring och 
företagskrediter har ökat med 12% sedan 
föregående kvartal. Företagskrediter 
har sett en god tillväxt under kvartalet 
medan factoringflödena är på fortsatt 
låga nivåer till följd av COVID-19. Vi 
fortsätter att ha nära kontakt och tät 
uppföljning med våra kunder för att 
tidigt försöka identifiera eventuella 
effekter av COVID-19 och se hur vi kan 
hjälpa våra kunder inom ramen för våra 
affärsrelationer.

Fastighetskrediter
Efterfrågan inom fastighetskrediter har 
varit god under året och under såväl 
det tredje som det fjärde kvartalet har 
låneboken haft en stark tillväxt. Nya 
krediter under året har primärt bestått av 
seniora lån som nu utgör cirka 65% av 
den totala fastighetsportföljen. Vi ser en 
fortsatt god efterfrågan även framåt.

Factoring & Företagkrediter 
• Utgör 21% av den totala låneportföljen
• Fokus på SME segmentet i Sverige,  
 Norge och Finland
• 30 MSEK genomsnittligt lån
• 15 månader genomsnittlig återstående  
 löptid

Fastighetskrediter 
• Utgör 33% av den totala låneportföljen
• Fokus på storstadsområden och 
 universitetsstäder i Norden
• 72 MSEK genomsnittligt lån
• 19 månader genomsnittlig återstående       
 löptid
• Seniora/juniora lån: 65%/35%
• Utlåningen till bostadsutvecklare 
 understiger 1% av den totala låneportföljen

Förvärv av förfallna fordringar
• Utgör 3% av den totala låneportföljen
• Inga nya förvärv av förfallna fordringar
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Övrig information
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd 
olika risker: framförallt kreditrisk, marknadsrisk (valutarisk 
och ränterisk), likviditets- och finansieringsrisk samt 
operativa och andra affärsrisker. Koncernens övergripande 
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på 
de finansiella marknaderna och eftersträvar att begränsa 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. Riskhanteringen sköts av koncernens ledning enligt 
policyer som har fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar 
skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen 
som för specifika områden såsom valutarisk, ränterisk, 
kreditrisk, operativ risk samt användning av derivat och 
liknande finansiella instrument. Koncernens riskstruktur och 
dess risk-, likviditets- och kapitalhantering beskrivs i Collectors 
årsredovisning. Se även avsnittet COVID-19 nedan. Inga 
väsentliga förändringar, som inte har redogjorts för i denna 
delårsrapport, har skett därefter.

COVID-19
COVID-19 kan komma att medföra en negativ ekonomisk 
påverkan för Collector. Även om bolaget per idag inte har 
erfarit några väsentliga negativa konsekvenser finns en 
betydande risk för förändrade beteenden hos såväl privat- 
som företagskunder som kan komma att påverka såväl 
efterfrågan på bolagets produkter som minskad betalnings- 
förmåga. Det är ännu inte möjligt att förutspå hur stora och 
utdragna de makroekonomiska konsekvenserna kommer 
att bli till följd av COVID-19 och därmed inte heller dess 
inverkan på Collector. Mot bakgrund av risken att Collector 
kan komma att påverkas negativt tog styrelsen beslut om en 
extra kreditförlustreservering om 50 MSEK under det första 
kvartalet 2020. Collector har även haft ett än mer selektivt 
förhållningssätt till nya affärer under året i syfte att öka 
försiktigheten mot bakgrund av COVID-19. Collector följer 
och analyserar händelseförloppet noga och har en förhöjd 
beredskap 
för att kunna säkerställa den operativa verksamheten.

Den konsoliderade situationen
Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en konsoliderad 
situation med dotterbolagen Collector Bank AB, Collector 
Payments AB, Collector Payments Finland Oy, Collector 
Ventures 1 KB, Ledaren Fastigheter i Norrköping AB samt 
Norrplint Fastigheter AB. Samtliga bolag är fullständigt 
konsoliderade. Hela den konsoliderade situationen står under 
Finansinspektionens tillsyn och omfattas av de regelverk om 
bland annat styrning, riskhantering, kapitaltäckning och stora 
exponeringar som reglerar kreditinstitut.

Anställda
Medelantalet heltidsanställda uppgick under kvartalet till 
314 (FTE) motsvarande en minskning om 14% jämfört med 
föregående år främst drivet av försäljningen av Colligent 
Inkasso AB. I antalet heltidsanställda inkluderas visstids- 
anställda men ej föräldra- eller tjänstledig personal.

Moderbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag. Nettoomsättningen för 
perioden januari-december 2020 uppgick till 76 MSEK (90) 
och avser koncerninterna administrativa tjänster. Periodens 
resultat januari-december 2020 uppgick till 52 MSEK (187). 
Moderbolagets likvida medel uppgick den 31 december 2020 
till 117 MSEK (283) och eget kapital uppgick till 2 491 MSEK 
(1 426).

Collectoraktien
Collectors aktie (”COLL”) är noterad på Nasdaq Stockholm. Per 
den 30 december 2020 var sista betalkurs för Collectoraktien 
24,25 SEK vilket motsvarade ett marknadsvärde på 5,0 MDSEK. 
Antalet aktieägare vid periodens slut var cirka 12 000 st.

Aktiekapital
Aktiekapitalet per den 31 december 2020 uppgick till 
20 538 100 SEK fördelat på 205 381 004 stamaktier. Bolaget 
har en (1) aktieserie. Varje aktie berättigar ägaren till en röst vid 
bolagsstämman. Under perioden har det av årsstämman 2017 
inrättade incitamentsprogrammet avvecklats genom inlösen av 
samtliga konvertibla skuldebrev vilka har avregistrerats.

Utdelning
Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer utdelningen att vara 
låg eller helt utebli på medellång sikt.

Närståenderelationer
Collector tillhandahåller fastighetskrediter till Söderfors 
Bruk AB och SHH Bostad AB (intressebolag till Balder) samt 
RE IV Limited (närstående till Balder och Erik Selin). Dessa 
transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. Inlåning 
finns från närstående och är till gällande marknadsvillkor för 
Collectors inlåningskonton.

Ledningsförändringar
Inga ledningsförändringar har skett under det fjärde kvartalet 
2020.

Presentation för investerare, analytiker och media
En telefonkonferens kommer att hållas den 12 februari 
kl. 09.00 (CET) där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson 
presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på 
svenska och kommer sändas live på: https://tv.streamfabriken.
com/collector-q4-2020. För att delta i telefonkonferensen ring 
+46 850 558 359. Presentationsmaterialet kommer att vara på 
engelska och finnas tillgängligt i samband med presentationen 
på collector.se.

Händelser efter periodens slut
Avyttringen av Collector Ventures slutfördes den 11 februari 
2021.

Aktieägare 31 december 2020
%

44,1%
10,3%

8,0%
6,4%
4,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,0%
0,8%

20,4%
100,0%

Aktieägare
Fastighets AB Balder
StrategiQ Capital AB
Erik Selin
SEB Life International
Lena Apler
Avanza Pension
SEB AB
Vante AB
Handelsbanken Liv
SEB Life International
Övriga aktieägare
Totalt
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Definitionslista
Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, 
finansiell ställning eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS) eller i det fjärde kapitalkravsdirektivet 
(CRD IV) eller i EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR). Collector använder alternativa nyckeltal när det är relevant för att följa 
upp och beskriva bankens finansiella situation och öka jämförbarheten mellan perioderna. Collector bedömer att dessa nyckeltal 
ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens finansiella utveckling. Dessa behöver inte vara jämförbara med 
liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 
för perioden.

Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m
Periodens resultat för rullande 12 månader i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital för rullande 12 månader.

Justerade kreditförluster, netto - Perioden
Kreditförluster, netto, justerade för poster av engångskaraktär, 
för perioden i förhållande till genomsnittlig utlåning till 
allmänheten för perioden.

Justerade rörelseintäkter
Rörelseintäkter justerade för poster av engångskaraktär.

Justerat K/I-tal - Perioden
Rörelsekostnader, justerade för poster av engångskaraktär, för 
perioden i förhållande till rörelseintäkter, justerade för poster av 
engångskaraktär, för perioden.

Justerat resultat före kreditförluster
Resultat före kreditförluster justerat för poster av 
engångskaraktär. 

Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat justerat för poster av engångskaraktär.

K/I-tal - Perioden
Rörelsekostnader för perioden i förhållande till rörelseintäkter 
för perioden.

K/I-tal - R12m
Rörelsekostnader för rullande 12 månader i förhållande till 
rörelseintäkter för rullande 12 månader.

Kreditförluster, netto - Perioden
Kreditförluster, netto för perioden i förhållande till genomsnittlig 
utlåning till allmänheten för perioden. 

Kreditförluster, netto - R12m
Kreditförluster, netto för rullande 12 månader i förhållande till 
genomsnittlig utlåning till allmänheten för rullande 12 månader.

Kärnprimärkapitalrelation 1) 
Kärnprimärkapital i förhållande till totalt riskvägt 
exponeringsbelopp. Avser den konsoliderade situationen.  
Se not K12, sid 21 - 23.

Medelantal heltidsanställda
Inkluderar visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig 
personal.

Poster av engångskaraktär
Intäkter och kostnader som inte förväntas uppkomma 
regelbundet. Se Koncernens utveckling, sid 5.

Primärkapitalrelation 1)

Primärkapital i förhållande till totalt riskvägt exponeringsbelopp. 
Avser den konsoliderade situationen. Se not K12, sid 21 - 23.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat (justerat för konvertibelränta) delat med 
genomsnittligt antal aktier efter utspädning för perioden.

Resultat per aktie före utspädning
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal 
utestående aktier före utspädning för perioden.

Räntenettomarginal (NIM) - Perioden
Räntenetto för perioden i förhållande till genomsnittlig utlåning 
till allmänheten för perioden. 

Räntenettomarginal (NIM) - R12m
Räntenetto för rullande 12 månader i förhållande till 
genomsnittlig utlåning till allmänheten för rullande 12 månader. 

Total kapitalrelation 1)

Kapitalbas i förhållande till totalt riskvägt exponeringsbelopp. 
Avser den konsoliderade situationen. Se not K12, sid 21 - 23.

1)  Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

RESULTATRÄKNING

Koncernen 2020 2020 2019 2020 2019

MSEK Not Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår

Ränteintäkter 1) 581 534 517 2 193 2 033

Räntekostnader -94 -88 -98 -388 -356

Räntenetto K4 487 446 419 1 806 1 677

Provisionsintäkter 82 76 95 336 397

Provisionskostnader -12 -11 -13 -44 -57

Provisionsnetto 70 64 82 293 340

Nettoresultat finansiella transaktioner 1 -2 -18 -4 -12

Övriga rörelseintäkter 0 17 170 25 187

Summa rörelseintäkter 558 525 652 2 119 2 193

Personalkostnader K5 -75 -60 -81 -294 -317

Övriga rörelsekostnader K6 -117 -109 -136 -478 -438

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -23 -31 -185 -94 -284

Summa rörelsekostnader -215 -200 -402 -866 -1 039

Resultat före kreditförluster 343 326 250 1 254 1 153

Kreditförluster, netto -211 -208 -930 -859 -1 206

Rörelseresultat 132 117 -680 395 -52

Skatt -37 -28 191 -104 44

Periodens resultat 95 89 -489 291 -8

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Collector AB 95 89 -489 291 -8

Resultat per aktie, kr

före utspädning 0,46 0,43 -4,76 1,47 -0,08

efter utspädning 0,46 0,43 -4,76 1,47 -0,08
 
1) Utgörs i huvudsak av ränteintäkter som är beräknade enligt effektivräntemetoden.

Koncernen 2020 2020 2019 2020 2019

MSEK Not Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår

Periodens resultat redovisat över resultaträkningen 95 89 -489 291 -8

Komponenter som har eller kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk valuta 8 -1 0 -3 0

Periodens övrigt totalresultat, efter skatt 8 -1 0 -3 0

Periodens totalresultat 103 88 -489 288 -8

Periodens totalresultat hänförligt till aktieägarna i Collector AB 103 88 -489 288 -8

Koncernens resultaträkning har omräknats för jämförelseperioderna. Se not K2 och K17 för ytterligare information.
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BALANSRÄKNING

Koncernen 2020 2019

MSEK Not 31 dec 31 dec

TILLGÅNGAR

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - -

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. K13 116 44

Utlåning till kreditinstitut 3 916 5 265

Utlåning till allmänheten K8, K9 31 828 29 880

Obligationer och andra räntebärande värdepapper K13 1 116 1 275

Aktier och andelar K13 321 302

Immateriella anläggningstillgångar 116 138

Materiella anläggningstillgångar 164 194

Derivat K13 119 78

Övriga tillgångar 236 150

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 110

SUMMA TILLGÅNGAR 37 977 37 436

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder till kreditinstitut - 82 

In- och upplåning från allmänheten K10 30 855 29 454 

Emitterade värdepapper K11 219 2 599 

Derivat K13 - - 

Uppskjutna skatteskulder 123 102 

Övriga skulder 501 422 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 513 316 

Efterställda skulder K11 996 994 

Summa skulder 33 207 33 969

Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Collector AB 4 770 3 467

Summa eget kapital 4 770 3 467

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 37 977 37 436
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Koncernen

MSEK Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Januari - december 2020 Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Omräknings-

reserv

Balanserad 
vinst inkl. 
periodens 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2020 10 1 313 -3 2 147 3 467

Nyemission 10 1 017 1 027

Emissionskostnader inklusive skatteffekt -13 -13

Periodens totalresultat

Redovisat över resultaträkningen 291 291

Redovisat över övrigt totalresultat -3 -3

Utgående balans 31 december 2020 21 2 330 -6 2 425 4 770

Koncernen

MSEK Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Januari - december 2019 Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Omräknings-

reserv

Balanserad 
vinst inkl. 
periodens 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2019 10 1 313 -3 2 155 3 475

Periodens totalresultat

Redovisat över resultaträkningen -8 -8

Redovisat över övrigt totalresultat 0 0

Utgående balans 31 december 2019 10 1 313 -3 2 147 3 467
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KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen 2020 2019

MSEK Helår Helår

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 395 -52

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten 1 268 1 002 

Betalda skatter -9 -170 

Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -1 524 2 153 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 130 2 933 

Investeringsverksamheten

Avyttring av dotterbolag - 208 

Förändring materiella anläggningstillgångar -1 0 

Förändring immateriella anläggningstillgångar -38 -77 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 131 

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -29 -33 

Nyemission 1 014 -

Återbetalning av räntebärande värdepapper -2 380 -201 

Emission av räntebärande värdepapper 2 496 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 393 262 

Likvida medel vid periodens början 5 265 1 928 

Periodens kassaflöde -1 302 3 326 

Valutakursdifferenser i likvida medel -47 11 

Likvida medel vid periodens slut 3 916 5 265 
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Noter
Angivna belopp i noter är i miljoner kronor och redovisat värde om inget annat anges. Delårsinformationen på sidorna 2-9 utgör en 
integrerad del av denna finansiella rapport.

NOT K1 Allmän information

Collector AB (publ), organisationsnummer 556560-0797, 
bedriver via dess dotterbolag verksamhet i Sverige 
och i andra nordiska länder. Huvudkontoret är beläget i 
Göteborg. Verksamheten består av finansieringstjänster och 
kredithantering. Collector AB är ett aktiebolag registrerat i 
och med säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är Lilla 
Bommens Torg 11, 411 09 Göteborg. Moderbolaget Collector 
AB (publ) ingår i en konsoliderad situation med dotterbolagen 
Collector Bank AB, Collector Payments AB, Collector Payments 
Finland Oy, Collector Ventures 1 KB, Ledaren Fastigheter i 
Norrköping AB samt Norrplint Fastigheter AB. Samtliga bolag är 
fullständigt konsoliderade. Hela den konsoliderade situationen 
står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av dess 
regler för kapitaltäckning och stora exponeringar. 

Allmänna redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 med 
beaktande av Finansinspektionens 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. För moderbolaget tillämpas ÅRL med tillägg  
för RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

I övrigt är koncernen och moderbolagets delårsrapport 
upprättad i enlighet med samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen 2019.

NOT K2 Redovisningsprinciper

Omklassificering av poster inom 
resultaträkningen
Omklassificering av poster inom koncernens resultaträkning 
har gjorts under det tredje kvartalet 2020. Förändringen har 
tillämpats för aktuella jämförelsperioder och en jämförelse med 
tidigare redovisade resultaträkning illustreras i not K17. 

Justeringarna påverkar vissa nyckeltal men har ingen 
påverkan på resultatet. Förändringen innebär att Collectors 
klassificering av aktuella poster i resultaträkningen är 
förenliga med redovisningsreglerna och anpassas även i 
högre utsträckning till branschpraxis för börsnoterade banker 
eller andra aktörer med liknande verksamhet och bedöms 
ge koncernens intressenter en mer jämförbar information 
avseende koncernens resultaträkning.

Värdering av egendom som övertagits
för skyddande av fordran
Vid en finansiell omstrukturering kan Collector komma att 
avstå ifrån lånefordringar och istället överta egendom som 
säkerhet för lån. Övertagen egendom kan bestå av exempelvis 
finansiella tillgångar, fastigheter eller andra materiella tillgångar. 

Övertagen egendom värderas vid det första redovisnings-
tillfället till verkligt värde. Det verkliga värdet vid det första 
redovisningstillfället blir tillgångens anskaffningsvärde. Den 
efterföljande värderingen sker enligt den princip som gäller 
för respektive tillgångsslag, med undantag för nedskrivning av 
övertagna materiella tillgångar som redovisas som vinster och 
förluster från avyttring av materiella och immateriella tillgångar 
i stället för som av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar. 

Övertagna tillgångar redovisas under samma tillgångspost 
som egendom av motsvarande slag som förvärvats på annat 
satt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom ska 
på motsvarande sätt fördelas som andra intäkter och kostnader 
i resultaträkningen. För fastigheter som övertagits för att skydda 
en fordran redovisas hyresintäkter under övriga rörelseintäkter 
och driftskostnader under övriga rörelsekostnader.

Övriga förändringar i IFRS 
Ingen av de övriga förändringarna i redovisningsregelverken 
som är utfärdade för tillämpning bedöms få någon väsentlig 
inverkan på Collector och dess finansiella rapporter, 
kapitaltäckning eller stora exponeringar.
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NOT K3 Rörelsesegment

Koncernen 
MSEK, Kv4 2020 Privat Företag 

Rörelseintäkter 297 266

Rörelseresultat 50 161

Utlåning till allmänheten 13 792 18 036

Räntenettomarginal (NIM), % 6,6 6,1

MSEK, Kv3 2020 Privat Företag 

Rörelseintäkter 291 234

Rörelseresultat 24 148

Utlåning till allmänheten 13 860 16 286

Räntenettomarginal (NIM), % 6,6 5,5

MSEK, Helår 2019 Privat Företag 

Rörelseintäkter 1 121 881

Rörelseresultat -344 418

Utlåning till allmänheten 14 427 15 453

Räntenettomarginal (NIM), % 6,2 5,8

MSEK, Kv4 2019 Privat Företag 

Rörelseintäkter 277 210

Rörelseresultat -628 -101

Utlåning till allmänheten 14 427 15 453

Räntenettomarginal (NIM), % 5,8 5,3

MSEK, Helår 2020 Privat Företag 

Rörelseintäkter 1 194 926

Rörelseresultat 198 501

Utlåning till allmänheten 13 792 18 036

Räntenettomarginal (NIM), % 6,4 5,3
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NOT K4 Räntenetto

Koncernen 2020 2020 2019 2020 2019

MSEK Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår

Utlåning till kreditinstitut 2 5 3 16 11

Utlåning till allmänheten1) 579 529 515 2 178 2 021

Räntebärande värdepapper 0 0 0 0 1

Övriga ränteintäkter - - - - -

Summa ränteintäkter 581 534 517 2 193 2 033

Skulder till kreditinstitut -1 -1 -1 -4 -4

In- och upplåning från allmänheten -76 -71 -75 -313 -273

Räntebärande värdepapper -1 0 -3 -2 -12

Efterställda skulder -16 -17 -19 -69 -67

Övriga räntekostnader - - - - -

Summa räntekostnader -94 -88 -98 -388 -356

Räntenetto 487 446 419 1 806 1 677

NOT K5 Personalkostnader

Koncernen 2020 2020 2019 2020 2019

MSEK Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår

Löner, bonus och andra ersättningar -55 -40 -57 -208 -223

Pensionskostnader -5 -6 -6 -22 -24

Sociala avgifter -16 -16 -17 -62 -68

Övriga personalrelaterade kostnader 1 2 -1 -2 -3

Summa personalkostnader -75 -60 -81 -294 -317

NOT K6 Övriga rörelsekostnader

Koncernen 2020 2020 2019 2020 2019

MSEK Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår

Konsultkostnader -40 -34 -34 -174 -120

IT-kostnader -14 -13 -18 -63 -72

Övrigt köpta tjänster -20 -20 -36 -89 -112

Portokostnader -8 -9 -9 -35 -33

Övriga rörelsekostnader -35 -32 -39 -117 -101

Summa övriga rörelsekostnader -117 -109 -136 -478 -438

 

1) Räntor beräknade enligt effektivräntemetoden.

UPPDATERAS
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Koncernen 2020 2020 2019 2020 2019

MSEK Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår

Lån till upplupet anskaffningsvärde

Reserveringar - Steg 1 2 -9 -58 -40 -101

Reserveringar - Steg 2 -36 3 -48 -62 -52

Reserveringar - Steg 3 -139 -167 -777 -585 -1 011

Summa -173 -173 -883 -687 -1 164

Portföljomvärderingar, förvärvade fordringar -11 -10 0 -73 12

Nedskrivningsvinster/-förluster, förvärvade fordringar -11 -10 0 -73 12

Bortskrivningar -27 -26 -47 -100 -54

Återvinningar 0 - - 0 -

Summa -27 -26 -47 -100 -54

Summa kreditförluster, netto -211 -208 -930 -859 -1 206

NOT K7 Kreditförluster, netto

NOT K8 Utlåning till allmänheten

Koncernen 2020 2019

MSEK 31 dec 31 dec

PRIVATPERSONER

Utlåning till allmänheten, brutto 17 216 17 604 

varav Steg 1 10 864 11 568 

varav Steg 2 615 740 

varav Steg 3 4 846 4 186 

varav Steg 3 - förvärvade fordringar 1) 891 1 110 

Summa reserveringar -2 536 -2 067 

varav Steg 1 -206 -180 

varav Steg 2 -121 -118 

varav Steg 3 -2 209 -1 769 

varav Steg 3 - förvärvade fordringar 1) - - 

Summa redovisat värde, privatpersoner 14 680 15 537 

Privatpersoner

Reserveringsgrad för lån i Steg 1 1,9% 1,6%

Reserveringsgrad för lån i Steg 2 19,7% 16,0%

Reserveringsgrad för lån i Steg 3 45,6% 42,3%

Reserveringsgrad för lån i Steg 3 - förvärvade fordringar 1) 0,0 % 0,0%

Total reserveringsgrad för lån 2) 15,5% 12,5%
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NOT K8 Utlåning till allmänheten, forts.

Koncernen 2020 2019

MSEK 31 dec 31 dec

FÖRETAG

Utlåning till allmänheten, brutto 17 596 14 647 

varav Steg 1 15 952 12 707 

varav Steg 2 918 669 

varav Steg 3 727 1 270 

Summa reserveringar -448 -304 

varav Steg 1 -43 -33 

varav Steg 2 -66 -10 

varav Steg 3 -339 -261 

Summa redovisat värde, företag 17 148 14 343 

Företag

Reserveringsgrad för lån i Steg 1 0,3% 0,3%

Reserveringsgrad för lån i Steg 2 7,2% 1,6%

Reserveringsgrad för lån i Steg 3 46,7% 20,5%

Total reserveringsgrad för lån 2,5% 2,1%

TOTALT

Utlåning till allmänheten, brutto 34 812 32 251

varav Steg 1 26 816 24 275 

varav Steg 2 1 533 1 409 

varav Steg 3 5 573 5 456 

varav Steg 3 - förvärvade fordringar 1) 891 1 110 

Summa reserveringar -2 984 -2 371 

varav Steg 1 -249 -213 

varav Steg 2 -187 -129 

varav Steg 3 -2 548 -2 029 

varav Steg 3 - förvärvade fordringar 1) - - 

Summa redovisat värde, totalt 31 828 29 880

Andel lån i steg 3, brutto, % 2) 16,4% 17,5%

Andel lån i steg 3, netto, % 2) 9,8% 11,9%

Totalt

Reserveringsgrad för lån i Steg 1 0,9% 0,9%

Reserveringsgrad för lån i Steg 2 12,2% 9,1%

Reserveringsgrad för lån i Steg 3 45,7% 37,2%

Reserveringsgrad för lån i Steg 3 - förvärvade fordringar 1) 0,0 % 0,0%

Total reserveringsgrad för lån 2) 8,6% 7,6%
 

1) Förvärvade förfallna fordringar nettoredovisas från förvärvstidpunkten, därmed finns ingen explicit reservering för dessa fordringar.
2) Exklusive förvärvade fordringar.
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NOT K9 Förändringar i reserver för förväntade kreditförluster
Tabellerna nedan visar avstämning av reserveringar för kreditförluster avseende utlåning till allmänheten till upplupet anskaffningsvärde.

Koncernen 

MSEK Steg 1  Steg 2 Steg 3 Summa

Reserveringar 1 januari 2020 213 129 2 029 2 371

Nya och borttagna finansiella tillgångar, netto 185 -108 450 527

Förändringar p.g.a. ändrade antaganden 12 8 40 60

Förändringar till följd av förändrad kreditrisk -157 164 103 110

Övriga justeringar -4 -6 -74 -84

Reserveringar 31 december 2020 249 187 2 548 2 984

Koncernen 

MSEK Steg 1  Steg 2 Steg 3 Summa

Reserveringar 1 januari 2019 131 81 979 1 191

Nya och borttagna finansiella tillgångar, netto 93 -6 199 285

Förändringar p.g.a. ändrade antaganden - - 550 550

Förändringar till följd av förändrad kreditrisk -3 58 277 331

Övriga justeringar -7 -4 25 14

Reserveringar 31 december 2019 213 129 2 029 2 371
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NOT K10 In- och upplåning från allmänheten

Koncernen 2020 2019

MSEK 31 dec 31 dec

EUR 4 672 1 609

SEK 26 183 27 845

Summa 30 855 29 454

NOT K11 Emitterade värdepapper och efterställda skulder

Efterställda skulder 2020 2019

Koncernen 31 dec 31 dec

MSEK ISIN
Redovisat 

värde
Nominellt 

belopp
Redovisat 

värde
Nominellt 

belopp

COLLB 2, MTN 1 SE0010101402 500 500 499 500

COLLB 3, AT1 SE0012377687 496 500 495 500

Summa 996 1 000 994 1 000

Emitterade värdepapper 2020 2019

Koncernen 31 dec 31 dec

MSEK ISIN
Redovisat 

värde
Nominellt 

belopp
Redovisat 

värde
Nominellt 

belopp

COLLB 1, MTN 1 SE0009723083 - - 800 800 

Certifikat, övriga 219 220 1 799 1 804 

Summa 219 220 2 599 2 604
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NOT K12 Kapitaltäckning konsoliderad situation

Koncernen 2020

31 dec

MSEK Belopp
Andel av riskvägt 

exponeringsbelopp

Kärnprimärkapitalkrav enligt artikel 92 CRR (Pelare 1) 1 562,8 4,5%

Övrigt kärnprimärkapitalbehov (Pelare 2) 288,0 0,8%

Kombinerat buffertkrav 897,9 2,6%

Totalt kärnprimärkapitalbehov 2 748,8 7,9%

Kärnprimärkapital 4 769,0 13,7%

Primärkapitalkrav enligt artikel 92 CRR (Pelare 1) 2 083,8 6,0%

Övrigt primärkapitalbehov (Pelare 2) 349,8 1,0%

Kombinerat buffertkrav 897,9 2,6%

Totalt primärkapitalbehov 3 331,4 9,6%

Primärkapital 5 081,7 14,6%

Kapitalbaskrav enligt artikel 92 CRR (Pelare 1) 2 778,4 8,0%

Övrigt kapitalbehov (Pelare 2) 432,1 1,2%

Kombinerat buffertkrav 897,9 2,6%

Totalt kapitalbasbehov 4 108,3 11,8%

Summa kapitalbas 5 474,1 15,8%
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NOT K12 Kapitaltäckning konsoliderad situation, forts.

2020 2019

KAPITALBAS, MSEK 31 dec 31 dec

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 20,5 10,3

Ej utdelade vinstmedel 4 458,2 3 474,5

Minoritetsintressen - -

Delårsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som har verifierats 
av personer som har en oberoende ställning 291,0 -17,4

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 4 769,7 3 467,4

Avgår:

Ytterligare värdejustering -1,7 -

Immateriella tillgångar -115,7 -138,3

Uppskjuten skattefordran -4,1 -11,1

Innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering - -

Återläggning enligt övergångsregler till IFRS9 120,8 146,6

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -0,7 -2,8

Kärnprimärkapital 4 769,0 3 464,5

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder: Evigt förlagslån 312,8 495,1

Primärkapitaltillskott 312,8 495,1

Totalt primärkapital 5 081,7 3 959,6

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder: Tidsbundet förlagslån 392,3 499,2

Supplementärkapital 392,3 499,2

Summa kapitalbas 5 474,1 4 458,8

2020 2019

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP, MSEK 31 dec 31 dec

Kreditrisk enligt schablonmetoden

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker - -

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter - -

Exponeringar mot institut 794,3 1 067,0

Exponeringar mot företag 15 395,1 12 305,1

Exponeringar mot hushåll 8 722,5 9 650,0

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 35,1 46,4

Fallerande exponeringar 4 301,9 5 259,0

Poster förknippade med särskilt hög risk 999,2 511,3

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 41,4 54,7

Aktieexponeringar - -

Övriga poster 612,3 728,5

Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk 30 901,8 29 621,9

Riskvägt exponeringsbelopp för kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA) 11,2 11,3

Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisk (valutakursrisk) 47,6 480,4

Riskvägt exponeringsbelopp för operativ risk (Basmetoden) 3 768,9 3 384,5

Summa riskvägt exponeringsbelopp 34 729,5 33 498,1
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NOT K12 Kapitaltäckning konsoliderad situation, forts.

2020 2019

KAPITALKRAV, MSEK 31 dec 31 dec

Kreditrisk enligt schablonmetoden

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker - -

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter - -

Exponeringar mot institut 63,5 85,4

Exponeringar mot företag 1 231,6 984,4

Exponeringar mot hushåll 697,8 772,0

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 2,8 3,7

Fallerande exponeringar 344,1 420,7

Poster förknippade med särskilt hög risk 79,9 40,9

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 3,3 4,4

Aktieexponeringar - -

Övriga poster 49,0 58,3

Summa kapitalkrav för kreditrisk 2 472,1 2 369,8

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA) 0,9 0,9

Kapitalkrav för marknadsrisk (valutakursrisk) 3,8 38,4

Kapitalkrav för operativ risk (Basmetoden) 301,5 270,8

Summa kapitalkrav - Pelare 1 2 778,4 2 679,8

Koncentrationsrisk 242,4 254,2

Ränterisk i bankboken 189,6 135,1

Summa kapitalkrav - Pelare 2 432,1 389,3

Kapitalbuffertar

Kapitalkonserveringsbuffert 868,2 837,5

Kontracyklisk buffert 29,7 647,7

Summa kapitalkrav - Kapitalbuffertar 897,9 1 485,1

Totalt kapitalkrav 4 108,3 4 554,3 

2020 2019

KAPITALKRAV 31 dec 31 dec

Kapitalrelationer och buffertar

Kärnprimärkapitalrelation 13,7% 10,3%

Primärkapitalrelation 14,6% 11,8%

Total kapitalrelation 15,8% 13,3%

Institutsspecifikt buffertkrav 2,6% 4,4%

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

varav: krav på kontracyklisk buffert 0,1% 1,9%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 7,8% 5,3%

En översiktlig granskning har gjorts av resultatet januari - december vilket har medfört att årets resultat har tillgodoräknats i kapitalbasen.
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Tabellerna nedan innehåller finansiella instrument redovisade till verkligt värde fördelade per värderingsnivå. När verkliga värden fastställs för finan-
siella instrument används olika metoder beroende på graden av observerbarhet av marknadsdata i värderingen samt aktiviteten på marknaden.

Metoderna är uppdelade på tre olika värderingsnivåer:

Nivå 1: Noterade marknadsvärden
Ojusterade noterade marknadsvärden för identiska finansiella tillgångs- eller skuldinstrument på aktiva marknader där noterade priser är lätt tillgängli-
ga och representerar aktuella och regelbundet förekommande marknadstransaktioner mellan parter som är oberoende av varandra.

Nivå 2: Värderingsteknik som utgår från observerbar indata
För värderingstekniker i nivå 2 är all väsentlig indata i värderingsmodellerna observerbar endera direkt eller indirekt. Värderingstekniker i nivå 2 inklu-
derar diskonterade kassaflöden, optionsvärderingsmodeller, nyligen gjorda transaktioner och priser på andra instrument som är övervägande lika.

Nivå: 3 Värderingsteknik med signifikant icke observerbar indata
För värderingstekniker i nivå 3 finns en signifikant mängd indata som inte är observerbar. Dessa tekniker baseras generellt på extrapolering från 
observerbar indata från likvärdiga instrument, analys av historiska data eller andra analytiska tekniker.

Väsentliga överföringar och omklassificeringar mellan nivåer
Överföringar mellan de olika nivåerna i hierarkin kan ske vid indikationer av att marknadsförutsättningarna har förändrats.

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder per 31 december 2020 värderade till verkligt värde i balansräkningen.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Derivatinstrument - 119 - 119

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 116 - - 116

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 116 - - 1 116

Aktier och andelar - 5 316 321

Summa finansiella tillgångar 1 232 124 316 1 672

Skulder

Derivatinstrument - - - -

Summa finansiella skulder - - - -

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder per 31 december 2019 värderade till verkligt värde i balansräkningen.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Derivatinstrument - 78 - 78 

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 44 - - 44

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 275 - - 1 275

Aktier och andelar - 5 297 302 

Summa finansiella tillgångar 1 320 84 297 1 701 

Skulder

Derivatinstrument - - - -

Summa finansiella skulder - - - -

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

NOT K13 Finansiella instrument till verkligt värde
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NOT K14 Transaktioner med närstående
Under perioden har normala affärstransaktioner förekommit mellan bolag ingående i koncernen samt andra närstående.

NOT K15 Ställda säkerheter och åtaganden

Koncernen, ställda säkerheter 2020 2019

MSEK 31 dec 31 dec

Företagsinteckningar 400 800

Summa ställda säkerheter 400 800 

Koncernen, åtaganden 2020 2019

MSEK 31 dec 31 dec

Outnyttjade kreditlimiter 3 119 1 581

Summa åtaganden 3 119 1 581 

NOT K16 Händelser efter balansdagen 
Avyttringen av Collector Ventures slutfördes den 11 februari 2021.
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NOT K17 Omklassificering av poster inom resultaträkningen

Resultaträkning före omklassificering av poster inom resultaträkningen

Koncernen 2020 2019 2019 2019

MSEK Kv2 Kv3 Jan-sep Helår

Ränteintäkter 610 633 1 834 2 460

Räntekostnader -96 -94 -259 -357

Räntenetto 513 539 1 575 2 103

Provisionsintäkter 19 28 69 94

Provisionskostnader -81 -91 -255 -347

Provisionsnetto -62 -62 -186 -253

Nettoresultat finansiella transaktioner 5 -5 -1 -7

Övriga rörelseintäkter 41 72 202 419

Summa rörelseintäkter 497 544 1 590 2 261

Allmänna administrationskostnader -122 -104 -342 -458

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -22 -32 -98 -284

Övriga rörelsekostnader -71 -90 -233 -353

Summa rörelsekostnader -215 -226 -673 -1 095

Resultat före kreditförluster 282 319 917 1 166

Kreditförluster, netto -180 -102 -288 -1 218

Rörelseresultat 102 217 628 -52

Skatt -26 -53 -147 44

Periodens resultat 76 164 481 -8
 

Omklassificeringar av poster inom koncernens resultaträkning har gjorts under det tredje kvartalet 2020. Nedan presenteras 
resultaträkningen enligt ny uppställning och enligt tidigare presenterad uppställning.

Resultaträkning efter omklassificering av poster inom resultaträkningen

Koncernen 2020 2019 2019 2019

MSEK Kv2 Kv3 Jan-sep Helår

Ränteintäkter 557 531 1 516 2 033

Räntekostnader -96 -94 -258 -356

Räntenetto 461 437 1 258 1 677

Provisionsintäkter 87 104 302 397

Provisionskostnader -10 -16 -44 -57

Provisionsnetto 77 88 259 340

Nettoresultat finansiella transaktioner 23 -2 7 -12

Övriga rörelseintäkter 1 5 17 187

Summa rörelseintäkter 562 528 1 540 2 193

Personalkostnader -83 -72 -236 -317

Övriga rörelsekostnader -124 -105 -302 -438

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -22 -32 -98 -284

Summa rörelsekostnader -229 -209 -637 -1 039

Resultat före kreditförluster 332 319 903 1 153

Kreditförluster, netto -231 -102 -275 -1 206

Rörelseresultat 102 217 628 -52

Skatt -26 -53 -147 44

Periodens resultat 76 164 481 -8
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Moderbolaget 2020 2020 2019 2020 2019

MSEK Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår

Nettoomsättning 16 20 22 76 90

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -18 -17 -28 -79 -91
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 -1 -3 -4 -12
Rörelseresultat -4 1 -9 -8 -13

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 53 - 175 53 175
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 - 1 3 1
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -2 -3 -6 -9
Resultat efter finansiella poster 53 -1 164 42 154

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 11 - 33 11 33
Resultat före skatt 64 -1 197 53 187
Skatt -2 0 -2 -1 0
Periodens resultat 62 -1 195 52 187

RESULTATRÄKNING
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Moderbolaget 2020 2019

MSEK 31 dec 31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1 1 

1 1 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 11 

8 11 
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 2 750 1 504 
Andra långfristiga fordringar 5 5 
Uppskjuten skattefordran 1 1 

2 756 1 510 
Summa anläggningstillgångar 2 765 1 522 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag - - 
Övriga fordringar 15 10 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 15 

29 25 

Likvida medel 117 283 
Summa omsättningstillgångar 145 308 
SUMMA TILLGÅNGAR 2 911 1 830 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (205 381 004 aktier) 21 10 
Reservfond 18 18 
Fond för utvecklingsutgifter 1 2 

40 30 
Fritt eget kapital
Överkursfond 2 291 1 274 
Balanserat resultat 109 -65 
Periodens resultat 52 187 

2 451 1 396 
Summa eget kapital 2 491 1 426 

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder - - 

- - 
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder - 92 

- 92 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 8 
Skulder till koncernbolag 413 280 
Övriga kortfristiga skulder 6 5 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 19 

421 312 
Summa skulder 421 404 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 911 1 830 

BALANSRÄKNING
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Moderbolaget

MSEK Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

2019 Aktiekapital Reservfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond

Balanserad 
vinst, inkl   

period-        
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans 1 januari 2019 10 18 11 1 274 -75 1 238

Omföring till fond för utvecklingsutgifter, netto -9 9 0

Periodens resultat 187 187

Utgående balans 31 december 2019 10 18 2 1 274 121 1 426

Moderbolaget

MSEK Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

2020 Aktiekapital Reservfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond

Balanserad 
vinst, inkl   

period-        
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans 1 januari 2020 10 18 2 1 274 121 1426

Omföring till fond för utvecklingsutgifter, netto -1 1 0

Nyemission 10 1 017 1 027

Emissionskostnader inklusive skatteffekt -13 -13

Periodens resultat 52 52

Utgående balans 31 december 2020 21 18 1 2 291 161 2 491
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INTYGANDE

Styrelse & VD

Erik Selin
Styrelseordförande

Marie Osberg
Styrelseledamot

Martin Nossman
VD

Christoffer Lundström
Styrelseledamot

Ulf Croona
Styrelseledamot

Charlotte Hybinette
Styrelseledamot

Bengt Edholm
Styrelseledamot

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén 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 bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Göteborg den 11 februari 2021
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Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 07.30 CET.

Kommande bolagshändelser

Årsredovisning 2020 6 april 2021
Delårsrapport januari-mars 2021 27 april 2021
Årsstämma 2021 5 maj 2021
Delårsrapport januari-juni 2021 15 juli 2021
Delårsrapport januari-september 2021 21 oktober 2021 

KONTAKT 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Martin Nossman | Tel: +46 703 30 26 75 | E-post: martin.nossman@collectorbank.se

CFO Peter Olsson | Tel: +46 737 12 04 46 | E-post: peter.olsson@collectorbank.se

IR Manager Madeleine Mörch | Tel: +46 737 12 04 52 | E-post: madeleine.morch@collectorbank.se


