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ÅRET I KORTHET 2017

UTVECKLING OCH LANSERING AV NYA INNOVATIONER

B2B-Checkout och  
smarta appar
Collector Banks checkout gör e-handel 
mellan företag lika smidig som för konsument. 
Collectors nya app samlar hela privaterbjudandet 
och med appen Spira blir det möjligt att lyckas 
på börsen utan förkunskaper.

FÅR NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Liza Nyberg ny VD
Liza tillträder som ny VD den 1 september 2017. 
Hon kommer närmast från Landshypotek Bank 
där hon var VD.

LENA APLER GÖR DUBBEL SUCCÉ

Collectors grundare  
får prestigefulla titlar
Lena Apler blir korad till årets kvinnliga 
grundare av DI Digital och utses till 
gästprofessor på Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet.

FINANSIERAR NYA INNOVATIONER

Collector Ventures 
investerar i fintech
Collectors investeringsfond Collector Ventures 
gör sju nya investeringar i startup-bolag 
inom fintech.

VENTURES
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INTENSIVUTBILDNING TILLSAMMANS MED 

ACADEMIC WORK

Collector Academy  
stärker tillgången på  
programmerare
I samarbete med Academic Work lanserar 
Collector Bank en bootcamp i programmering 
för nya IT-talanger. 500 timmars intensiv- 
utbildning följs av ett ettårigt trainee-program.  

NYTT HUVUDKONTOR

Collector Bank skapar 
rum för framtiden
Drygt 400 medarbetare samlas under ett tak 
när Collector flyttar in i nya lokaler vid Lilla 
Bommen i Göteborg.

UTSES TILL ETT AV ÅRETS KARRIÄRFÖRETAG

Hyllas för employer  
branding-arbete
Collector Bank får kvalitetsstämpeln 
Årets Karriärföretag för unika utvecklings- 
och karriärmöjligheter.

NYTT LEDARSKAP I NORGE OCH FINLAND

Stärker upp med  
två nya landschefer
Thomas Gunnarsson utses till ny Country 
Manager i Norge och Aki Tusa får motsvarande 
tjänst i Finland.
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Ännu en gång har Collector överträffat tidigare år och 2017 
blev det finansiellt bästa året i vår historia. Såväl intäkter 
som resultat efter skatt ökade med 28 %. Att trots stora 
investeringar i utveckling och regelverk kunna redovisa 
samma tillväxttakt som tidigare är givetvis extra glädjande.

2017 var ännu ett år med stark tillväxt, där både företags- 
och privatsidan utvecklades väl. Tack vare ett intensivt ut-
vecklingsarbete har vi kunnat gå ut till marknaden med 
flera digitala innovationer och vi fortsätter att utveckla vårt 
erbjudande mot både privatkunder och företag. Samtidigt 
bygger vi vidare på vår starka företagskultur, för att kunna 
fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som lockar de bästa 
medarbetarna i branschen. 

Hög innovationstakt och kundtillströmning
Inom företagssegmentet har vår utlåning haft en fortsatt 
god utveckling, med stabil tillströmning av nya kunder i 
Sverige och övriga Norden. Framförallt är det factoring och 
företagskrediter till mellanstora bolag som ökat. 

På privatsidan har utvecklingen varit god, framförallt i 
Sverige, trots att vi medvetet hållit nere tillväxttakten på privat-
lån jämfört med föregående år. Privatsegmentet innefattar 
även våra e-handelslösningar, både för B2B och B2C, vilka 
också har bidragit starkt till den goda utvecklingen. Där har 
flera viktiga avtal tecknats under året och i ännu högre takt 
efter periodens utgång. Värt att notera är att vår checkout-
lösning har levererat en hög konverteringsgrad, i bench-
mark mot andra ledande aktörer på marknaden. 

Intensiv utveckling och innovationskraft har gjort att vi 
snabbt kunnat lansera flera digitala innovationer, däribland 
appen Spira – ett samarbete med Aktieinvest där vi erbjuder 
ett enkelt månadssparande i aktier. Under senare halvan av 
året har ett stort fokus legat på att få ut en första version av 
Collectors app, som samlar hela vårt privatkundserbjudande 
i ett och samma gränssnitt. 

Regelverk skapar nya möjligheter
Under 2017 har vi investerat ansenliga belopp i implemen-
tering av nya regelverk som PSD2, GDPR och IFRS 9. 
Nya säkerhetskrav och öppna API:er väntas ge stigande 
IT-kostnader men samtidigt som vi har utvecklat våra lös-
ningar har vi säkerställt att de ger oss nya affärsmöjligheter. 
Det nya betaltjänstdirektivet PSD2, som innebär att banker 

måste öppna sina tekniska gränssnitt och lämna ut kund- 
data till tredje part, träder i kraft i maj 2018. Med vår egenut-
vecklade plattform lyckades vi bygga lösningen effektivt 
och var klara redan i januari. När direktivet väl är infört har 
vi möjlighet att erbjuda finansiella tjänster åt kunder som 
har sina konton på andra banker, både privatpersoner och 
företag. Det innebär att vi nu har lanserat ”Collector Open 
Banking”, vilket öppnar för nya samarbeten där användaren 
står i fokus och får en överlägsen upplevelse.

IT-personal utgör en tredjedel
Att bedriva bankverksamhet blir mer och mer en fråga om 
att rekrytera rätt kompetens på IT-sidan. Idag har Collector 
sannolikt en av de främsta IT-avdelningarna i den svenska 
banksektorn. Vi är attraktiva för att vi jobbar med den 
senaste tekniken. Dessutom lockas många av vår starka 
företagskultur, som präglas av entreprenörskap, kreativitet, 
utveckling och ett agilt arbetssätt. Vi vill hela tiden förbättras 
och tänka nytt, det gäller även arbetet med att stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke. Som ett steg i att hitta nya IT-talanger 
har vi tillsammans med Academic Work startat intensiv- 
utbildningen Collector Academy. Efter 12 veckors utbildning 
i programmering tar ett ettårigt traineeprogram vid. Med 
Collector Academy kan vi säkerställa en god återväxt vad 
gäller IT-kompetens och en arbetsplats som är i digital och 
innovativ framkant även i framtiden. 

Fokus 2018: bolån, fortsatt innovation och hållbar tillväxt
Vi bedömer att nästa finansiella område som bör digitaliseras 
är bolån. Vi kommer att ha tekniken på plats 2018 men en ut-
maning som återstår är att lösa den digitala signeringen – en 
kvarleva från 1936 års lagstiftning. Helt kort handlar det om 
att få acceptans för digital signering istället för papper. Som 
digital bank är det en förutsättning för att över huvud taget 
gå ut till marknaden med en bolåneprodukt.

Vi fortsätter att i samma takt satsa på innovation och 
affärsutveckling, bl.a. genom Collector Ventures, där vi 
både investerar och tillför kompetens i fintech-bolag. Bland 
de tjugotal bolag vi hittills har investerat i sticker Simplex 
(Enkla.com), Nordkap, Solifast, Gimi (Veckopengen), 
Kaching och 24SevenFinance ut som digitala innovatörer. 
Vi satsar gärna på bolag och affärsidéer som vi ser en 
affärsnytta med. 

Innovation och företagskultur – en förutsättning för fortsatt stark tillväxt

VD har ordet
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Hållbarhet är en strategisk förutsättning för vår affärs- 
modell. Under 2017 har vi på allvar satt igång arbetet med 
att identifiera de hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss. 
Vår första hållbarhetsrapport är på plats och nu fortsätter 
implementeringsarbetet.

Stark tillväxt väntas inom e-handel
Tidigt i höstas inledde vi arbetet med rapporten Convert, 
som undersöker e-handelsmarknaden mellan företag (B2B). 
Redan innan arbetet påbörjades visste vi att B2B ligger 
långt efter B2C men utgick ifrån att det berodde främst på 
en omognad hos de köpande företagen. Men rapporten vi-
sade tvärtom att marknadens förväntningar är höga, medan 
de säljande företagen tvekar med att lansera e-handel. En 
anledning kan vara att de tekniska och finansiella verktygen 
för B2B ligger långt efter privatsidan. Därför är det väldigt 
positivt att Collector i slutet av 2017 kunde lansera en check- 
outlösning som är helt anpassad för företag och som ger en 
lika bra köpupplevelse som vi är vana vid när vi handlar privat. 
Jag är övertygad om att vi mycket snart kommer att se en 
stor förändring i hur företag handlar av andra företag, där 
digitala gränssnitt spelar en avgörande roll.
Att fortsätta utveckla våra befintliga kundrelationer blir lika 
viktigt 2018 som tidigare. Rossignol, som var en stor nyhet 

2016 har fördjupat samarbetet. Vi är också stolta över att 
Finlands mest kända och välbesökta e-handelsbutik 
Verkkokauppa.com har valt oss som leverantör. Eftersom 
de har tre fysiska butiker behövde de en omnikanalslösning 
som vi levererade. Även Stadium utvecklar sin lösning till-
sammans med oss, enligt filosofin att kunderna ska få 
samma köpupplevelse, oavsett om de handlar i fysisk butik 
eller online. Collectors betallösningar är förberedda för de 
flesta utmaningar.

Vi kan idag se att vi har många konkurrenter i flera olika 
branscher – bland banker, kreditinstitut, tech-företag och 
andra innovativa segment. Men kombinationen av finansiella 
muskler, modern IT-plattform, kompetenta medarbetare och 
en stark företagskultur gör oss helt unika och skapar förut-
sättningar för att bygga överlägsna kundupplevelser – hur 
de än ser ut och oavsett vem som väljer oss i framtiden.

Liza Nyberg 
VD
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Ett urval av våra tjänster

BETALLÖSNINGAR E-HANDEL OCH BUTIK (B2B+B2C) 

Betallösningar för e-handel och butik
Med faktura och delbetalning kan du erbjuda dina kunder 
större flexibilitet vid betalningstillfället� Det ökar chansen 
till fler lyckade köp och nöjdare kunder� Genom Collectors 
digitala betallösningar för B2B-försäljning kan du erbjuda 
dina kunder flera nya möjligheter, nå nya kundgrupper 
och samtidigt förenkla din egen administration� Du får 
dessutom betalt snabbare samt slipper både kreditrisk 
och krånglig hantering�

Collector Checkout
Collector Checkout är en betallösning som underlättar för 
såväl e-handlare som slutkund� Med Checkout ingår även 
den unika tjänsten Collector Insights, ett analysverktyg som 
hjälper dig som e-handlare att lära känna din kundbas för att 
kunna anpassa dina erbjudanden�

 
FÖRETAGSFINANSIERING

Fakturaköp
Vi köper dina fakturor och tar samtidigt över kreditrisken� På 
så sätt frigörs likvida medel ur dina kundfordringar redan på 
faktureringsdagen – utan att öka skuldsättningen�

Fakturabelåning
Med fakturabelåning kan du sätta kreditlimiter motsvarande 
hela din omsättning� Fakturabelåning sparar tid och pengar i 
din ekonomiadministration�

Exportfinansiering
Collector Bank erbjuder finansierar fakturor upp till 100 % 
med möjlig tillgång till pengarna samma dag� Den stora skill-
naden mot vanligt fakturaköp är finansieringsgraden�

Orderfinansiering
Finansiera nytagna ordrar och projekt för att kunna säkra 
inköp och investeringar� Då kan du förbättra dina nyckeltal 
samtidigt som du fokuserar på att utvecklas och växa�

FASTIGHETSKREDITER 

Fastighetskrediter 
Collector har gedigen erfarenhet av kommersiella fastigheter 
och erbjuder finansieringslösningar i storstadsområden i form 
av belåning� 

PRIVAT

Spara 
Våra sparkonton har förmånlig ränta och insättningsgaranti 
så att du kan känna dig trygg� Välj om du vill ha fria uttag 
och insättningar eller om du vill låsa ett större engångs- 
belopp på ett eller två år till fast ränta�

Låna
Med hjälp av Collectorlånet kan du låna upp till 500 000 
SEK� Lånet gör det bland annat möjligt att samla flera smålån 
på ett ställe och på så sätt sänka månadskostnaderna� Våra 
villkor är individuella och vi gör en bedömning utifrån dina 
förutsättningar� 

Kreditkort – Collector Easyliving
Easyliving är ett kreditkort kopplat till Mastercard med upp till 
100 000 SEK i kredit och räntefria köp i upp till 56 dagar� Det 
är dessutom ett av Sveriges bästa resekort, med avbeställ-
ningsskydd och 0 kr i valutapåslag�

Betalkoll
Appen Betalkoll är ett sätt att balansera privatekonomin 
och skapa ett jämnare flöde� Du registrerar enkelt dina 
fakturor och Collector ser till att de betalas i tid� Du får 
sedan en samlingsfaktura varje månad, som du själv kan 
välja att delbetala�

Spira
Appen Spira erbjuder ett enkelt månadssparande i aktier� Ett 
valfritt sparbelopp dras automatiskt och placeras i en portfölj 
med de största investmentbolagen på Stockholmsbörsen�

Collector Appen
Vår nya Collector-app samlar hela vårt erbjudande mot privat-
marknaden på ett och samma ställe och ger en överblick över 
dina tjänster hos Collector Bank� Den digitala assistenten 
hjälper dig genom att svara på frågor�

Collector Bank erbjuder finansiella tjänster för både privatpersoner och 
företag. För oss är det viktigt att utveckla lösningar som gör skillnad på 
riktigt för våra kunder.
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Läs mer om oss i vår digitala version:

arsredovisning.collector.se/2017
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Koncernens verksamhet 
Verksamheten är uppdelad två segment; Privat och Företag, och 
består av finansieringstjänster, kredithantering och affärsjuridik. 
Finansieringstjänsterna är riktade mot företagsmarknaden 
genom erbjudande av factoringtjänster samt finansiering av  
fastighetskrediter. Mot privatmarknaden erbjuds säljstödjande 
finansiering genom e-handel och detaljistkedjor.

Kredithantering är huvudsakligen inriktad på företagsmarknaden 
genom hantering och förvärv av obetalda fakturor och andra 
fordringar såsom t.ex. förvärvade kreditstockar. Koncernens 
övriga verksamhetsområden omfattar utlåning och inlåning till all-
mänheten genom webbaserade tjänster samt företagskrediter. 

Legalt bedrivs in- och utlåning i Collector Bank AB som har 
filialer i Norge och Finland. All uppdrags  verksamhet inom 
inkasso bedrivs huvudsakligen i Colligent Inkasso AB. Det norska 
dotterbolaget, Colligent Norge AS bedriver också inkassotjänster. 
Dotterbolaget Collector Ventures 1 KB gör investeringar inom 
fintech. 

Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg samt 
från kontoren i Stockholm, Helsingfors och Oslo. 
 
Koncernens resultat
Collector uppvisade en fortsatt stark tillväxt för 2017. Totala 
intäkter ökade med 28 % jämfört med motsvarande period före-
gående år och uppgick till 1 933 MSEK (1 513). Resultat före skatt 
(EBT) ökade med 28 % och uppgick till 668 MSEK (521). Resultat-
förbättringen förklaras av en stark intäktstillväxt inom framförallt 
Fastighetskrediter, Factoring och företagskrediter samt Privatlån. 
Resultatet efter skatt (EAT) ökade med 28 % till 517 MSEK (405) 
vilket motsvarar en avkastning på eget kapital (RoE) på 18 % (20). 
Resultatet per aktie ökade med 23 % till 5,03 SEK (4,25). 

Kostnader
Kostnads-/intäktsrelationen (K/I) har förbättrats till 0,47 under 
2017 (0,50) trots de större engångskostnader för bland annat 
regulatoriska anpassningar och systemutveckling som togs 
under fjärde kvartalet. Delar av året har präglats av överskotts-
likviditet vilket i kombination med finansiering genom obligationer 
ökade räntekostnaderna. Övriga kostnader minskade på grund 
av upplösning av för hög avsättning till insättningsgarantin under 
tredje kvartalet.

Kreditportföljen
Den totala kreditportföljen uppgår till 19 507 MSEK (13 242) och 
har senaste året ökat med mer än 6 miljarder SEK motsvarande 
47 %. Ökningen härrör främst från produktområdena Fastighets-
krediter, Privatlån, Factoring & företagskrediter. Den genom- 
snittliga durationen/löptiden är 36 månader för Fastighetskrediter 
och Privatlån och 24 månader för Factoring och företagskrediter. 

Förvaltningsberättelse
Styrelse och VD för Collector AB (publ), org. nr. 556560-0797, avger härmed årsredovisningen för koncernen 
och moderbolaget för räkenskapsåret 2017. 

Kvaliteten i den totala kreditstocken och relationen mellan friska 
fordringar kontra osäkra fordringar fortsätter att förbättras.

Kreditförluster
Kreditförlustnyckeltalet för rullande 12 månader uppgår vid  
periodens slut till 1,1 % (1,1).

Finansiering
Under 2017 genomfördes en strategisk diversifiering av 
finansieringsstrukturen för att minska refinansieringsrisken samt 
erhålla fler finansieringskällor och löptider. Collector finansierar 
sin verksamhet till 82 % med inlåning från allmänheten vilken vid 
periodens slut uppgick till 15 310 MSEK (11 345). I mars 2017 
gjordes den första emissionen under MTN-programmet 
(ramverk 5 000 MSEK), en treårig obligation på 800 MSEK. 
I juni 2017 emitterades en Tier 2-obligation om 500 MSEK med 
en löptid på tio år med möjlighet till förtidsinlösen efter fem år. 
Utgivna certifikat uppgick vid periodens slut till 2 035 MSEK 
(806). Collector har även bankkrediter på 800 MSEK som har 
varit outnyttjade under hela 2017.

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 
tillgodoräknats i kapitalbasen. Kapitalbasen för den finansiella 
företagsgruppen uppgick vid periodens slut till 3 338 MSEK 
(2 390) och kapitalkravet till 1 591 MSEK (1 087). De 500 MSEK 
i Tier 2-obligationer som emitterades i juni 2017 har räknats in i 
kapitalbasen som supplementärt kapital. Den totala kapital- 
relationen uppgick sista december till 16,8 % (17,6). Kärnprimär- 
relationen uppgår till 14,3 % (13,8) och primärrelationen till 14,3 % 
(17,6). Collector har under året emitterat ett konvertibelt lån om 
100 MSEK. Utvärdering visar att utan justering av villkor kommer 
ingen del av konvertibeln att klassificeras som primärkapital 
i kapitalbasen.

Utveckling Privat
Segmentet Privats totala externa intäkter ökade under 2017 med 
22 % och uppgick till 1 260 MSEK (1 036). Resultat före skatt (EBT) för 
segmentet Privat ökade med 11 % och uppgick till 368 MSEK (333).

Produktområdet Betallösningar för e-handel och detaljistkedjor 
hade något lägre volymer än förväntat. Verkkokauppa, som är 
Finlands största e-handlare, drog igång produktionsmässigt 
under fjärde kvartalet. NA-KD startar upp under 2018. Collectors 
satsning på e-handel mellan företag (B2B) har under året gene-
rerat stort intresse och förväntas ge volymtillväxt under 2018. 
Privatlån hade en stark tillväxt under framförallt de tre första 
kvartalen. Nykontrakteringstakten var något lägre under det 
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sista kvartalet till följd av en medveten kundstrategi i kombina-
tion med en dämpad marknadstrend och hårdnad konkurrens 
framförallt i Sverige. I slutet av 2016 höjdes maxbeloppet för 
Collector Privatlån i Sverige till 500 000 SEK. Detta har givit en 
god tillströmning av större lån, men till en något lägre genom-
snittsränta, då låntagarna som beviljas höga lån har en mycket 
god kreditvärdighet. På kort sikt innebär det en något försämrad 
marginal men det förväntas vägas upp av längre duration och 
lägre kreditförluster. 

Kort har har haft en svagare utveckling under året men visade 
positiva tendenser för andra halvåret. En ny produktområdes-
chef tillsattes i november. Arbete med att öka korsförsäljningen 
genom egna kanaler förväntas öka volymerna under 2018.

Inlåningsbalansen ökade med nästan 4 miljarder SEK och 
uppgick vid årets slut till 15 310 MSEK. Collector erbjuder inlå-
ning med tak om 10 MSEK men gör undantag för större inlåning 
från företag som drabbas av negativa inlåningsräntor hos andra 
banker. Räntesatserna är dock lägre än för inlåning under volym 
om 10 MSEK.

Utveckling Företag
Under 2017 uppvisade företagssegmentet en fortsatt stark 
resultat- och lönsamhetstillväxt. De externa intäkterna ökade 
med 41 % och uppgick till 674 MSEK (478), Resultat före skatt 
(EBT) för företagssegmentet uppgick till 300 MSEK (188), en 
ökning med 60 %. 

Fastighetskrediter har haft en mycket stark volymtillväxt under 
de första sex månaderna för att under andra halvåret försvagas 
något till följd av den allmänna oron för bostadsmarknaden i 
Sverige. Av den totala kreditstocken utgör fastighetskrediterna 
ca 30 % och bostadsutvecklare endast 5 %. Intäkterna från fast-
ighetslånestocken fortsatte att öka. både i totala intäkter och i 
täckningsbidragsmarginal. 

Factoring och företagskrediter uppvisar hög tillväxt både av 
seende totala intäkter och täckningsbidrag under året. Affären 
med Rossignol, som startade i mars, byggde upp maximal kredit-
volym under fjärde kvartalet. Collector har även kontrakterat 
flera andra större kunder som under året har bidragit till den 
starka tillväxten i produktområdet. Bra tillväxt i Norge med flera 
stora kunder i pipeline förväntas ge positiv effekt 2018. 

Collectors inkassobolag Colligent har en fortsatt stark tillväxt 
på en mogen marknad. Positiv utveckling med juridiska tjänster 
kopplat till uppdragsinkasso på fastighetssidan. Under fjärde 
kvartalet har positionen stärkts genom att erbjuda tjänster till 
befintliga och nya factoringkunder. 

Förvärvade fordringar har haft en svagare utveckling till följd 
av få nya förvärv beroende på stor prisökning i marknaden. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika risker, 
framför allt kreditrisk, marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), lik-
viditets- och finansieringsrisk, operativrisk och ryktesrisk.

Koncernens över gripande 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. Riskhanteringen sköts av koncernens ledning 
enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar 
skriftliga policies såväl för den över gripande risk hanteringen 
som för specifika områden såsom valutarisk, ränterisk, kredit risk, 
operativrisk samt användning av derivat och liknande finansiella 
instrument.

Hållbarhet
För Collector är hållbarhet en förutsättning för vår långsiktiga 
framgång och för att vi ska kunna skapa värde för våra kunder, 
ägare, medarbetare och bidra till samhället. Hållbarhet är inte-
grerat i strategin och innebär både möjligheter som kan tillvara-
tas och risker som måste hanteras. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ 
har Collector valt att upprätta hållbarhetsrapporten skild från 
förvaltningsberättelsen och de formella finansiella rapporterna. 
Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorerna samtidigt 
som årsredovisningen och finns att tillgå på sid 52.

Collector Ventures
Collector Ventures investerar i nya fintech-bolag med en utpräg-
lad digital inriktning där Collector Bank ser en teknisk och affärs-
mässig nytta. Under 2017 investerades i 7 bolag motsvarande 85 
MSEK. Antalet investeringar per 31 december 2017 uppgick till 
motsvarande 125 MSEK i bokfört värde. Hittills har Collector 
Ventures investerat i ett tjugotal fintech-bolag som t.ex. Simplex 
(Enkla.com), Wint, Gimi (Veckopengen), BetterWealth, Nordkap, 
Kaching och 24SevenFinance. 

Anställda och arbetsmiljö
Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden januari 
–december 2017 till 376 st (FTE), en ökning med 14 %. I antalet hel-
tidstjänster inkluderas visstidsanställda men ej föräldra- eller 
tjänstledig personal. Av de anställda vid årets slut utgjorde 
andelen kvinnor 52 % och andelen män 48 %. Av de ledande 
befattningshavarna var 63 % kvinnor vid årsskiftet. Korttidssjuk-
frånvaron uppgick under året till 3,3 % (3,3) och den totala sjuk-
frånvaron inklusive långtidssjukskrivna till 4,7 % (4,3). Personal-
omsättningen var 15,8 % (17,1) under året.
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Arbetsmiljöarbetet är en strategisk fråga för Collector. Vår 
utgångspunkt är att vara en attraktiv och jämställd arbetsplats 
där alla behandlas med respekt och värdighet. Våra goda hälso-
tal är delvis en effekt av att vi har en ung organisation men vi 
uppmuntrar även till en sund och hållbar livsstil och arbetar 
aktivt för att skapa hög trivsel. Vi har ett klimat som kännetecknas 
av öppenhet, tydlighet och tillgänglighet och har en hög tilltro till 
den enskilda medarbetarens egen förmåga. 

Verkställande ledning
Lena Apler lämnade över uppdraget som VD till Liza Nyberg den 
1 september. Liza Nyberg kommer närmast från tjänsten som VD 
för Landshypotek Bank. Maria Lykken Ljungdahl tillträdde som 
ny CFO och efterträdde Pia-Lena Olofsson i oktober. Övriga 
ledande befattningshavare var per den sista december 2017 
Mikael Anstrin (CBDO), Susanne Bruce (COO), Camilla Dorvall 
(CIO), Thomas Gunnarsson (Country Manager Norway), Sandra 
Schedwin (HR-Director) och Aki Tusa (Country Manager Finland). 
Mer information om ledande befattningshavare finns i Bolags-
styrningsrapporten på sid 62. 

Moderbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för 2017 
uppgick till 79 MSEK (65) och avser koncerninterna administrativa 
tjänster. Resultat före skatt (EBT) uppgick 2017 till 9 MSEK (7) och 
resultatet efter skatt (EAT) till 9 MSEK (5). Moderbolagets likvida 
medel uppgick den 31 december 2017 till 24 MSEK (5) och eget 
kapital uppgick till 1 232 MSEK (1 223).

Närståenderelationer
Collector tillhandahåller inkassotjänster till Balder Fastighets AB, 
fastighetskrediter till Garden Growth och Bronsporten Invest AB 
samt företagskrediter till NA-KD One World och Transfer Galaxy. 
Dessa transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. Inlåning 
finns från närstående och är till gällande marknadsvillkor för 
Collectors inlåningskonton. 

Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet per den 31 december 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. Styrelsen föreslår att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. 

Collectoraktien
Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm,  
den 10 juni 2015 med noteringskursen 55 SEK. Vid periodens 
slut var sista betalkurs för Collectoraktien 81,25 SEK vilket mot-
svarade ett marknadsvärde på 8,3 miljarder SEK. 

Ägarstruktur
Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet till cirka 5 800. De  
10 största ägarna svarade för cirka 85 % av kapitalet och  
rösterna. Andelen aktier som ägdes av fysiska eller juridiska 
personer utanför Sverige uppgick till cirka 5 %.

Aktieägare 2017-12-31 %

Fastighets AB Balder 44,1 

StrategiQ Capital 12,7 

Swedbank Robur fonder 6,2 

Ernström Finans AB 5,4  

Helichrysum Gruppen 3,8 

Andra AP-fonden 3,2 

Handelsbanken fonder 3,1 

Muirfield Invest Aktiebolag 1,5 

Vante AB 1,4 

Övriga aktieägare 18,6

Totalt 100 %

Händelser efter perioden slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och VD föreslår att till för fogande  stående vinstmedel, 
1 190 725 960 SEK, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 190 725 960
Summa 1 190 725 960
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Resultaträkning, MSEK
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31
2014-01-01

–2014-12-31
2013-01-01

–2013-12-31

Intäkter 1 933 1 513 1 187 916 697
Summa intäkter 1 933 1 513 1 187 916 697 

Rörelsens kostnader
Personalkostnader –246 –211 –173 –160 –139
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –60 –40 –28 –22 –19 
Andra vinster/förluster netto – 0 –1 0 0
Övriga kostnader –843 –663 –536 –396 –285
Summa kostnader –1 149 –914 –738 –578 –443

Rörelseresultat 784 599 449 338 254

Resultat från försäljning av dotterbolag — 0 — –1 —
Finansiella intäkter 14 0 0 6 24
Finansiella kostnader –130 –78 –78 –99 –87
Resultat efter finansiella poster 668 521 371 244 191

Inkomstskatt –151 –116 –85 –56 –43
Årets resultat 517 405 286 188 148

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 517 405 286 188 146
Innehav utan bestämmande inflytande 0 — — — 2
Summa 517 405 286 188 148

Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets
aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie) 5,03 4,25 3,16 2,35 7, 1,99

Flerårsjämförelse
KONCERNEN
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I de finansiella rapporter som Collector avger finns alternativa nyckeltal 
angivna, vilka kompletterar de mått som definieras eller specificeras i 
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Alternativa nyckeltal anges 
då de i sina sammanhang ger tydligare eller mer fördjupad information 
än de mått som definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. 
Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de används av 
företagsledning för att bedöma den finansiella utvecklingen och där-
med anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. 

Collector använder regelbundet alternativa nyckeltal som ett komple-
ment till de nyckeltal som generellt utgör god redovisningssed. De 
alternativa nyckeltalen härleds från koncernredovisningen och de 
presenteras för att analytiker, investerare och andra intressenter har 
intresse av att utvärdera Collectors finansiella ställning och resultat. 
Dessa nyckeltal har begränsningar som analysverktyg och bör inte 
användas isolerat eller som en ersättning för analys av våra verksamhets-
resultat, som redovisas i enlighet med IFRS.

1)   Periodens resultat efter skatt genom periodens genomsnittliga antal utestående stamaktier före och  
     efter utspädning. Periodens resultat har justerats med utdelning hänförlig till preferensaktier. 
2)  Periodens resultat efter skatt justerat med konvertibelränta genom periodens genomsnittliga antal aktier  
     efter utspädning 
3)  Periodens genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt  
 enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
4)  Se not 26, sidan 36.

* Har påverkats positivt av en försäkringseffekt på 6 MSEK, exkluderat är det 1,3 %.

5)   Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 26, sidan 36.
6)   Resultat efter skatt genom totala tillgångar vid periodens slut. 
7)   Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader.
8)   Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerat retroaktivt   
      enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
9)   Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut.
10)  Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader.
11)   Summa kostnader före kreditförluster genom rörelseintäkter enligt ÅRKL.
12)  Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.
13)  Tillväxt exklusive förvärv och valutaeffekter. 

Nyckeltal
KONCERNEN

IFRS finansiella nyckeltal, MSEK
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31
2014-01-01

–2014-12-31
2013-01-01

–2013-12-31

Intäkter 1 933 1 513 1 187 916 697
Resultat per aktie innan utspädning, SEK, 1) 5,03 4,25 3,16 2,35 1,99
Resultat per aktie efter utspädning, SEK, 2) 5,04 — — — —

Icke IFRS finansiella nyckeltal, MSEK
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31
2014-01-01

–2014-12-31
2013-01-01

–2013-12-31

Resultat före skatt (EBT) 668 521 371 244 191
Resultat efter skatt (EAT) 517 405 286 188 148
Genomsnittligt antal aktier, 3) 102 690 502 95 421 407 89 887 451 79 831 081 74 382 100
Kapitalbas, 4) 3 338 2 390 1 541 906 527
Eget kapital 3 079 2 566 1 649 995 635
Total kapitalrelation, 5) 16,8% 18% 17 % 15 % 12 %

Avkastning på totala tillgångar, 6) 2,3% 2,7% 2 2,8% 2,9% 3,1%
Avkastning på eget kapital (RoE), 7) 18% 20% 21 % 23 % 26 %
Eget kapital per aktie SEK, 8) 30,0 25,0 17,7 13,4 8,5
Soliditet, 9) 14% 17% 16 % 15 % 13 %
Kreditförluster, 10) 1,1% 1,1% 1,3 % 1,4 % 1,1 % *

K/I-tal, 11)  0,47  0,50  0,54 0,58 —-
Medelantal heltidsanställda, 12) 376 329 264 229 201
Investeringar i immateriella tillgångar 121 102 50 33 25
Organisk tillväxt, 13) 27% 27% 30% — —
Rörelseresultat 784 599 449 338 254
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MSEK Not
2017–01–01 

–2017–12–31
2016–01–01 

–2016–12–31

Intäkter 4 1 933 1 513
1 933 1 513

Rörelsens kostnader
Personalkostnader 5 –246 –211
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 –60 –40
Andra vinster/förluster netto 7 — 0
Övriga kostnader 8, 9, 10 –843 –663
Rörelsens kostnader –1 149 –914

Rörelseresultat 784 599
Resultat från finansiella poster
Resultat från försäljning dotterbolag — 0
Finansiella intäkter 11 14 0
Finansiella kostnader 11 –130 –78
Resultat efter finansiella poster 668 521

Inkomstskatt 12 –151 –116
Årets resultat 517 405

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 517 405
Innehav utan bestämmande inflytande 0 —

517 405
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare under året  
(uttryckt i kronor per aktie)
– Före utspädning 13 5,03 4,25
– Efter utspädning 13 5,04 4,25

MSEK
2017–01–01 

–2017–12–31
2016–01–01 

–2016–12–31

Årets resultat 517 405
Övrigt totaltresultat — 0
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Valutakursdifferenser –4 4
Summa totalresultat för året 513 409

Hänförligt till:
– Moderbolagets aktieägare 513 409
– Innehav utan bestämmande inflytande 0 —

513 409

Resultaträkning
KONCERNEN

Rapport över totalresultat
KONCERNEN
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MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 14 10 10

10 10
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 216 151
Goodwill 15 71 72

287 223

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar 25 939 362
Uppskjuten skattefordran 22 — 1
Utlåning och andra fordringar 17 9 563 7 408

10 502 7 771
Summa anläggningstillgångar 10 799 8 004

Omsättningstillgångar
Utlåning och andra fordringar 17 9 944 5 834
Derivatinstrument 16 26 33
Övriga fordringar 18 69 263
Likvida medel 19 1 533 1 021
Summa omsättningstillgångar 11 572 7 151
SUMMA TILLGÅNGAR 22 371 15 155

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (102 690 502 aktier) 20 10 10
Reserver –6 –2
Övrigt tillskjutet kapital 1 313 1 313
Balanserad vinst, inkl årets resultat 1 762 1 245
Summa eget kapital 3 079 2 566

Långfristiga skulder
Upplåning 21 264 119

Emitterade värdepapper 1 344 —

Övriga långfristiga skulder 2 —
Uppskjutna skatteskulder 22 121 87

1 731 206
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 34 32
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 203 112
Aktuella skatteskulder 91 66
Övriga kortfristiga skulder 24 152 141
Upplåning 21 15 046 11 226
Emitterade värdepapper 21 2 035 806

17 561 12 383
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 371 15 155

Balansräkning
KONCERNEN
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Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

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 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 517 517 0 517

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser –4 –4 –4
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat — — –4 517 513 0 513

Transaktioner med aktieägare
Nyemission stamaktier
Fondemission stamaktier
Summa transaktioner med aktieägare — — — — — — —

UB per 31 december 2017 10 1 313 –6 1 762 3 079 0 3 079

Sammanställning över  
förändringar i eget kapital

KONCERNEN
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MSEK Not
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 668 521
– varav erhållen ränta 1 707 1 295
– varav erlagd ränta –123 –98
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
– Kreditförluster 189 120
– Avskrivningar 60 40
– Realisationsresultat — 0
– Orealiserade kursdifferenser –46 –239

– Omvärdering obligationer 4 –1
– Övriga –45 –35
– Ränta 4 –21

834 385
Betald skatt –91 –64
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 743 321

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–) /Minskning (+) av långa och korta rörelsefordringar –6 185 –4 450
Ökning (+) /Minskning (–) av rörelseskulder 104 –161
Kassaflöde från den löpande verksamheten –5 338 –4 290

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterbolag — 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –121 –101
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –4 –5

Förvärv av finansiella tillgångar –609 –958
Avyttring av finansiella tillgångar 36 746
Kassaflöde från investeringsverksamheten –698 –318

Finansieringsverksamheten
Nyemission — 505
Emitterade värdepapper 1 344 —
Förändring av inlåning från allmänheten 21 5 203 4 297
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 547 4 802

Årets kassaflöde 511 194
Likvida medel vid årets början 1 021 825
Kursdifferens i likvida medel 1 2
Likvida medel vid årets slut 1 533 1 021

Kassaflödesanalys
KONCERNEN
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Noter 
BELOPP I MSEK

Collector AB (publ), organisationsnummer 556560-0797, bedriver via 
dess dotterbolag verksamhet i Sverige och i övriga nordiska länder. 
Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Verksamheten består av 
finansier ingstjänster, kredithantering och affärsjuridik. 

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 finansiell företagsgrupp med 
dotterbolagen Collector Bank AB, Collector Ventures 1 KB och Colligent 
Norge AS. Samtliga bolag är fullständigt konsoliderade. Hela den finans- 
iella företagsgruppen står under Finansinspektionens tillsyn och omfat-
tas av dess regler för kapitaltäckning och stora exponeringar. Colligent 
Inkasso AB är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ) men är inte 
inkluderat i den finansiella företagsgruppen.

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och lagen 
om årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare har 
Rådet för finansiell rapportering Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner (RFR 1) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 
2008:25) tillämpats. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 
förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder 
(inkl derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd-
andet av en del viktiga uppskattningar för redovisnings ändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid  tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av be-
dömning, som är komplexa eller sådana områden där antag anden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges 
längre ner i texten.

Nya standarder, ändringar och tolkningar som tillämpas av koncernen
Koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper samt beräkningar 
och rapportering har i allt väsentligt varit oförändrade jämfört med års-
redovisningen 2016. Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som har trätt i 
kraft under 2017 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår 
börjar efter 1 januari 2018 och har inte tillämpats vid upprättandet av 
denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som 
följer nedan: IFRS 9 ”Finansiella instrument” hanterar klassificering, 
värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Tidigare 
tillämpning av IFRS 9 är tillåten men Collector avser inte att tillämpa 
standarden i förtid. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 
2014. Den nya redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9 
”Finansiella instrument” omfattar klassificering och värdering, nedskriv-
ning och säkringsredovisning och ersätter de befintliga kraven inom 
dessa områden i IAS 39. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats 
avseende finansiella instrument, men förenklar denna ansats i vissa avse-
enden. Det kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella till-
gångar; upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat 
och verkligt värde via resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras 

beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktär. 
 Standardens nya nedskrivningsmodell för finansiella instrument innebär 
förenklat att bolaget redan vid utbetalningstillfället av en kredit redovi-
sar en nedskrivning och estimerar de förväntade kreditförluster vilket 
kräver ytterligare bedömningar avseende förändrad kreditrisk och fram-
åtriktad information till skillnad från dagens modell som utgår från inträf-
fade kreditförlusthändelser. Collector har klassificerat tillgångar och skul-
der samt utvecklat modeller för beräkning av förväntade kreditförluster i 
enlighet med den nya standarden. IFRS 9 kommer att innebära en tidiga-
reläggning och ökning av reserveringarna för befarade kreditförluster 
samt en minskning av det egna kapitalet men kommer inte att påverka 
kassaflödet eller underliggande kreditrisk. Modellen för nedskrivningar 
innehåller en trestegsmodell som utgår från förändringar i kreditkvaliteten 
på de finansiella tillgångarna. Innebörden av trestegsmodellen är att till-
gångarna delas in i 3 olika kategorier beroende på hur kreditrisken för-
ändrats sedan tillgången första gången upptagits i balansräkningen. 
Modellen grupperar fordringar i följande tre steg; steg 1 Fungerande 
fordringar, steg 2 fordringar vars kreditrisk anses ha ökat väsentligt 
sedan första redovisningstillfället samt steg 3 fordringar som anses vara 
kreditförsämrade på grund av att en förlusthändelse har inträffat. Enligt 
IFRS 9 har en förlusthändelse inträffat om fordran är mer än 90 dagar 
förfallen. En central faktor som påverkar storleken på förväntade kredit-
förluster är reglerna som styr en fordrans förflyttning mellan steg 1 och 
2. Banken tar PD (Probability of Default) i beaktan för att bedöma 
väsentlig riskökning, förändringen bedöms genom en kombination av 
absoluta och relativa förändringar. Vidare hänförs alla krediter som är 
mer än 30 dagar sena med betalning till steg 2 oaktat om det föreligger 
en väsentlig riskökning eller inte.

Förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 beräknas genom; sannolik-
heten för fallisemang (PD) multiplicerat med exponeringen vid fallisemang 
(EAD) multiplicerat med förlust givet fallisemang (LGD). För tillgångar i 
steg 1 baseras beräkningen på sannolikhet för fallissemang kommande 
12 månader medan för steg 2 & 3 baseras beräkningen på tillgångens 
förväntade livstid. 

Övergången till IFRS 9 ökar reserven för osäkra fordringar avseende 
utlåning med 221 MSEK. Samtidigt ökar aktuell skattefordran med 49 
MSEK och eget kapital minskar med 172 MSEK. Collector kommer inte att 
räkna om jämförelsetalen för 2017, i enlighet med standardens över-
gångsregler. Collector har beslutat att tillämpa övergångsreglerna med 
avseende på kapitaltäckningen och har informerat Finansinspektionen 
om detta. Tillämpningen av övergångsreglerna medför en gradvis infas-
ning i kapitaltäckningen under åren 2018-2022 av den effekt som upp-
står direkt av ökade avsättningar under IFRS 9,och kapitaltäcknings- 
påverkan bedöms därmed bli oväsentlig. Collector bedömer att beräk-
ningarna av kreditförlustreserv enligt IFRS 9 kommer innebära en ökad 
volatilitet i resultaträkningen, vilket framförallt beror förflyttningarna mellan 
steg 1 och 2 samt att beräkningarna blir mer procykliska som en följd av att 
bedömningar av makroekonomiska utsikter inkluderas i beräkningarna.

STEG 1 2 3 TOTAL (MSEK)

Privatsegment 109 31 51 191

Företagssegment 20 3 6 30

221
Collector tillämpar för närvarande inte säkringsredovisning varför 
koncernen ej påverkas av de ändrade reglerna vid övergångstidpunkten. 
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IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovis-
ning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge 
användare av finansiella rapporter mer användbar information om före-
tagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldig heten innebär att info-
rmation om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till 
intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt 
ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller 
kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att 
använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter 
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC 
och IFRIC. IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning 
är tillåten. Koncernen har utvärderat effekterna av införandet av stan-
darden men bedöms ej ha väsentlig effekt.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i 
kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Koncernredovisning
Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inkl företag för särskilt ändamål) där 
koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på 
ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än 
hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter 
som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera beaktas vid 
bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande 
över ett annat företag. Dotter bolag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncern redo visningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelse-
förvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av 
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som 
emitterats av koncernen. 

I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder 
som är en följd av en överenskommelse om vill korad köpeskilling. För-
värvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv 
avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade före taget redovisas till verkligt värde eller till innehavets 
proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestäm-
mande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktie-
innehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara 
förvärvade netto tillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet 
understiger verkligt värde för det förvärvade  dotterbolagets tillgångar,  
i händelse av ett så kallat ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden 
direkt i rapporten över årets resultat. 

Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare 
egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkiga värde 
vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust redovisas  
i resultatet. Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen 
redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar 
av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en 
tillgång eller skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i resultat-
räkningen eller i övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassi-
ficeras som eget kapital omvärderas inte och efterföljande reglering 
redovisas i eget kapital.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster 
och förluster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Redovis-
ningsprinciperna för dotter bolag har i förekommande fall  ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Omräkning av utländsk valuta
Rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen är värd erade i respektive bolags hemvaluta som utgör funk-
tionell valuta. I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), 
som är moderbolagets funktionella valuta och rapport valuta.

Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valut an 
enligt de valuta kurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakurs vinster 
och förluster som uppkommer vid betalning av sådana  transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen som övriga kostnader. 
Koncernen använder sig inte av säkringsredo visning.

Koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 
rapportvaluta enligt följande:
(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 
 omräknas till balansdagens kurs;
(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 
 omräknas till genom snittlig valutakurs och
(c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. 
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av 
en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna 
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffnings-
värde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet över 
den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: – inventarier 
och installationer 5 år.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag 
och justeras vid behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess åter- 
vinnings värde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redo visas 
bland Andra vinster/förluster netto i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över stiger det 
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotter bolagets 
identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv 
av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill som 
redovisas separat testas år ligen, samt oftare vid indikation på nedskriv-
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ningsbehov, för att identifiera eventuellt nedskrivnings behov och redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring 
av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill 
som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassa-
genererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som för-
väntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. 
Collector AB koncernen fördelar goodwill till bolagen Collector Bank AB, Col-
ligent Inkasso AB och Collector Norge AS.

Balanserade utgifter
Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de utgifter som 
uppstått då den aktuella programvaran förvärvats och satts i drift. 
Dessa aktiverade utgifter skrivs av under den bedömda nyttjande-
perioden, 5 år.

Kostnader som är direkt förknippade med utveckling av identifierbara 
och unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen och som 
har sannolika ekonomiska fördelar under mer än ett år och som överstiger 
kostnaderna, redovisas som immateriella tillgångar. I kostnaderna ingår 
de kostnader för anställda som uppkommit genom utvecklingen av 
programvaruprodukter och skälig andel av indirekta kostnader. Övriga 
utgifter kostnadsförs när de uppstår.

Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som  tillgång 
skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, 5 år.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång när-
helst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovis-
ade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med 
det belopp varmed tillgångens redovisade värde över stiger dess åter-
vinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassa-generer-
ande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och goodwill, 
som tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör ske.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys för koncernen upprättas enligt indirekt metod. Likvida 
medel hänför sig till posten Utlåning till kreditinstitut. Kassaflöde från den 
löpande verksamheten är hänförlig till följande rader i balansräkningen: 
avseende Rörelsefordringar; Utlåning och andra fordringar (lång och kort 
del) och övriga fordringar samt för Rörelseskulder; leverantörsskulder, upp-
lupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga kortfristiga skulder.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat räkningen 
samt låne fordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende 
av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen 
fastställer klassificer ingen av de finansiella tillgångarna vid det första 
redovisningstillfället. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassi-
ficeras i denna kategori om den förvärvas huvudsak ligen i syfte att säljas 
inom kort.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat räkningen 
redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transak-
tionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar värder- 
ade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffnings-
tidpunkten till verkligt värde.

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende 
kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen resultatredo visas i den period då de uppstår och ingår i resultat-
räkningens post Övriga kostnader. Utdelningsintäkter från värdepapper i 
kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen redo visas i resultaträkningen som en del av finansiella intäkter 
när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivat klassificeras som innehav för handel då bolaget inte tillämpar  
säkringsredovisning. Derivatinstrument redovisas i balans räkningen på 
kontraktsdagen och värderas till verkligt värde via resultaträkningen i 
posten Övriga intäkter alternativt kostnader – netto, både  initialt och vid 
efterföljande omvärderingar.

Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument återfinns i not 16.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är 
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggnings tillgångar. Låne fordringar och kund-
fordringar klassificeras som Utlåning och andra fordringar i balansräk-
ningen. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Lånefordringar och kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och där efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värde-
minskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs 
när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna 
erhålla alla belopp enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga 
finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären 
kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion och 
uteblivna eller försenade betalningar betraktas som indikatorer på att ett 
nedskrivningsbehov kan föreligga. Reserveringens storlek för individuellt 
värderade fordringar utgörs av skillnaden mellan  tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av be  dömda framtida kassaflöden. Gruppbaserade 
reserveringar görs för tillgångar som ej är enskilt  betydande. Gruppbase-
rade reserveringars storlek baseras på historiska utfall och bedömt åter-
vinningsvärde. Tillgångens redovisade värde minskas genom användning 
av ett värdeminskningskonto och förlusten redo visas i resultaträkningen 
i posten övriga kostnader. När en kundfordran inte kan drivas in, skrivs 
den bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning av 
belopp som tidigare har skrivits bort krediteras övriga kostnader i resultat-
räkningen. Principerna för redovisning av förvärvade kreditstockar 
beskrivs på sidan 16.

Koncernen har i vissa fall factoringfordringar med avtalad regressrätt. 
Det innebär att om motparten inte kan betala kan fordran åter vinnas i sin 
helhet från factoringkunden och därmed minskar risken för kreditförluster.
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Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga placeringar 
som anses höglikvida. 

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument med negativt marknadsvärde redovisas i denna kategori. 
Förändringar av verkligt värde och realiserade resultat för dessa skulder 
redovisas direkt i resultaträkningen under rubriken Övriga kostnader  
– netto. 

Upplåning
Collector finansieras till största del genom inlåning från allmänheten. 
Den största delen av inlåningen är i Sverige men inlåning erbjuds även i 
Finland. Övrig finansiering sker genom certifikat- och MTN-program. 
MTN-programmet om 5 miljarder SEK upprättades under 2017. Inom 
programmet har Collector emitterat obligationer till ett värde av 1 300 
MSEK. De finansiella skulder som inte klassificeras som Skulder värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas initialt till verkligt 
värde med avdrag för transaktionskostnader och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Denna 
kategori omfattar skulder till allmänheten, utgivna certifikat och utgivna 
obligationer.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som 
har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörs-
skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de för faller inom ett år 
eller tidigare, eller under normal verksamhetscykel om denna är längre. 
Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt 
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas 
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatte regler 
som på balans dagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 
 länder där moder bolagets dotter bolag är verksamma och genererar 
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden 
som gjorts i själv deklarationer av seende situationer där tillämpliga skatte- 
regler är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsätt-
ningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings metoden, 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dessa redo visade värden i 
koncern redovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning 
av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balans-
dagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skatte-
fordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Upp-
skjutna skattefordringar redo visas i den omfattning det är troligt att  
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka 
de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas på 
temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterbolag, förutom 
där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av 
koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer 
att återföras inom överskådlig framtid.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernens samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. En avgifts-
bestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar 
fasta avgifter till en separat jurid isk enhet. Koncernen har inte några rätt-
sliga eller informella förpliktelser att betala ytter ligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersätt-
ningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring 
under innevarande eller tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensions- 
planer betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. 
Koncernen har inga ytterligare betalnings förpliktelser när avgifterna väl 
är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller 
till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida 
betalningar kan komma koncernen tillgodo.

För verkställande direktören och styrelseordförande finns en pensions-
lösning i form av kapitalförsäkring som pantsatts för pensionsåtaganden. 
Tillgången utgör ett finansiellt instrument som värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen. Skulden, dvs pensionsåtagandet, utgörs av samma 
värde som tillgången. I koncernredovisningen nettoredovisas åtagandet.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förplik-
telse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och beloppet har 
beräknats på ett tillförlitligt sätt. 

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller  kommer 
att erhållas för koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exkl 
mervärdesskatt och efter eliminering av koncern intern försäljning.

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett till-
förlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en 
av koncernens verksamheter.

Om några omständigheter uppstår som kan förändra den ursprungliga 
uppskattningen av intäkter eller kostnader omprövas uppskattningarna. 
Dessa omprövningar kan resultera i ökningar eller minskningar i upp-
skattade intäkter eller kostnader och påverkar intäkterna under den 
period då de omständig heter som för anledde ändringen kom till företags- 
ledningens kännedom.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning 
av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran har gått ner minskar 
Collector det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket 
utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga 
effektiva räntan för instrumentet och fortsätter att lösa upp diskont erings-
effekten som ränteintäkt. Ränte intäkter på nedskrivna lån redovisas till 
ur  sprunglig effektiv ränta. 

Provisionsintäkter och Provisionskostnader
Provisionsintäkter intäktsredovisas i den period de intjänas och avser 
intäkter från betallösningar. Intäkterna utgörs huvudsakligen av service-
avgifter och ersättning för sålda tjänster. Under provisionskostnader redo-
visas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta 
som ränta, t ex bankavgifter, depåavgifter och ersättningar till externa 
förmedlare avseende förvaltade volymer. 
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Kredithanteringsintäkter
Intäkter från kredithantering utgörs huvudsakligen av avgifter i samband 
med inkassering av fordringar ifrån inkassoverksamheten. Kredithanter- 
ingsintäkter redo visas i den period de intjänas. Koncernen tillämpar 
successiv vinst avräkning vid redovisning av upplupna provisions intäkter 
avseende kredithantering vilket baseras på uppskattningar av hur stor 
del av pågående uppdrag som är färdigställda per bokslutsdagen. 

Intäkter från förvärvade kreditstockar
Intäkter från förvärvade kreditstockar redovisas enligt effektivränte-
metoden. Koncernen redovisar intäkterna efter en nuvärdesberäkning på 
förväntade framtida kassaflöden. Koncernen grundar sina bedömningar på 
historiska utfall och förväntade kassaflöden. 

 Uppskattning och uppföljning av kassaflöden görs löpande under 
året för att säkerställa att beräkningen är korrekt. Upplösningen av 
diskonterings effekten redovisas som ränteintäkt och värdeförändringar 
på grund av ändrade bedömningar av nuvärdet av framtida  kassaflöden 
redovisas i resultaträkningen som övriga intäkter (not 4).

Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika typer av risker 
av väsentlig karaktär, främst marknadsrisker (valutarisk och ränterisk),  
ränterisk, likviditets- och finansieringsrisk, ryktesrisker och operativ risk. 
Förmågan att bedöma, hantera och kontrollera risker är central mot bak-
grund av den verksamhet som bedrivs. Collector har utformat en verksam-
hetsstruktur för att säkerställa en god riskhantering. Den övergripande risk-
policyn utgör styrelsens och företagsledningens grundläggande styr- 
dokument avseende riskhantering och syftar till att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncerners finansiella resultat. Styrelsen fast-
ställer skriftliga policies avseende såväl den övergripande riskhanteringen  
som för specifika områden såsom exempelvis kreditgivningen, valutarisk, 
ränterisk och likviditetshanteringen.

Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernens valutarisker uppstår genom att det finns redovisade till-
gångar och skulder i annan valuta än den funktionella valutan, framförallt 
avseende EUR och NOK. Valutarisken syftar på risken för att värdet av till-
gångar och skulder, inklusive derivat, påverkas negativt vid en förändring 
av valuta kurserna. Bokförda nettovärden av tillgångar och skulder i 
utländsk valuta redovisas i MSEK i följande tabell:

2017 EUR NOK DKK USD GBP CHF

Likvida medel 2 551 1 715 501 79 8 20

Utlåning och andra 
fordringar 4 078 1 917 478 138 1 57

Övriga skulder –93 –126 –4 –2 0 —

Upplupna 
kostnader och för-
utbetalda intäkter –91 –15 0 0 –1 –10

Skulder till  
kreditinstitut –2 480 –1 618 –487 –54 –4 —

Netto 3 965 1 873 488 161 4 67

2016 EUR NOK DKK USD GBP CHF

Likvida medel 771 323 167 5 8 0

Utlåning och andra 
fordringar 2 139 1 735 369 54 2 0

Övriga skulder –60 –87 0 — — —

Upplupna 
kostnader och för-
utbetalda intäkter –21 –12 –1 0 –1 0

Skulder till  
kreditinstitut –753 –999 –301 –54 –4 0

Netto 2 089 931 235 5 5 0

Enligt koncernens riskhanteringspolicy ska valutaexponeringen vara  
minimal. Uppföljning av Collectors valutarisker sker löpande av treasury-
funktionen och företagsledningen. Valutarisken minimeras genom att 
eftersträva att de tillgångar som finns i utländsk valuta refinansieras i 
samma valuta. För den del av tillgångsmassan som inte är möjlig eller av 
annan anledning inte önskvärd att refinansiera i motsvarande valuta 
används valutaswappar och/eller valuta terminer för att minimera valuta- 
risken. Säkringsredovisning tillämpas ej på dessa ekonomiska säkringar. 
Utestående valutaterminer och valutaswappar per 2017-12-31 redovisas 
till nominellt värde i MSEK följande tabell:

2017 EUR NOK DKK USD GBP CHF

Derivat 3 997 1 891 496 162 4 67

Summa 3 997 1 891 496 162 4 67

2016 EUR NOK DKK USD GBP CHF

Derivat 2 103 990 235 4 5 —

Summa 2 103 990 235 4 5 —

Av ovanstående tabeller avseende nettotillgångar och utestående 
derivat framgår att koncernen främst är exponerad för förändringar i 
valutakurserna SEK/EUR respektive SEK/NOK. Om SEK skulle försvagas 
med 10 % gentemot EUR skulle påverkan på resultatet före skatt uppgå till 
–4 MSEK motsvarande försvagning av SEK gentemot NOK skulle med-
föra en resultatpåverkan om –7 MSEK. Ogynnsamma valutakursföränd-
ringar gentemot SEK om 10 % avseende samtliga de valutakurser som 
koncernen är exponerad för skulle sammanlagt medföra en resultat- 
effekt före skatt om –11 MSEK. 

På samma sätt skulle om SEK försvagas med 10 % gentemot EUR påverka 
Eget Kapital med 0 MSEK och motsvarande försvagning av SEK gente-
mot NOK skulle medföra en påverkan på Eget Kapital om –7 MSEK. 

Ränterisk
Ränterisk syftar på risken för att marknadsvärdet på Collectors tillgångar 
och skulder förändras till följd av förändringar i det allmänna ränteläget. 
Collector beräknar och rapporterar till Finansinspektionen vilken påverkan 
en plötslig förändring av det allmänna ränteläget får för företagets  
ekonomiska värde. Collector har i huvudsak rörliga räntor avseende 
såväl utlåning som inlåning och upplåning. I enlighet med branschpraxis 
justeras främst ut- och inlåningsräntor vid större förändringar av mark-
nadsräntorna. Collector har en relativt god matchning mellan tillgångar 
och skulder avseende räntebindningstiderna och därmed blir ränterisken 
också begränsad. Genom att eftersträva rörlig ut- och inlåningsränta till 
allmänheten finns stor flexibilitet att anpassa räntorna utifrån rådande 
marknadssituation. Av fastställd finans- och likviditetspolicy framgår att 
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Collector, så långt det är möjligt, ska matcha räntebindnings tiderna 
avseende ut- och inlåning samt upplåning. Collectors treasuryfunktion 
ansvarar för löpande hantering och uppföljning av ränteriskerna och rap-
portering sker regelbundet till företagsledning. Ett paralellskifte av ränte-
kurvan med 200 räntepunkters ökning indikerar en teoretisk omvärde-
ring av balansräkningen med - 38 MSEK. 

Kreditrisk
Kreditrisk avser risken att Collector inte erhåller betalning enligt överens -
kommelse och/eller kommer göra en förlust på grund av motpartens 
o förmåga att infria sina förpliktelser. Kreditrisk uppstår främst genom 
utestående fordringar samt avtalade transaktioner och hanteras på  
koncernnivå genom fastställd kreditpolicy och instruktion. Styrdokumenten 
omfattar samtliga Collectors kreditexponeringar, som är hänförliga till  
segmenten Privat eller Företag och kan i princip delas in i följande
kreditportföljer.

Privat
Privatlån
Kreditkort
Betallösningar

Företag 
Factoringkrediter
Företagskrediter
Fastighetskrediter
Förvärvade förfallna krediter

Privatlån och kreditkort
Privatlån är blancokrediter till privatpersoner i Sverige, Norge och Finland 
på belopp upp till motsvarande 500 000 SEK med låneperioder på i huvud-
sak mellan 2 och 15 år. Kortverksamheten är kreditkort till privatpersoner  
i Sverige med upp till 100 000 SEK i kredit. 

Collector genomför sedvanlig kreditprövning före all kreditgivning 
och tillämpar scoringmodeller som utformats specifikt för varje land. 
Kredit givningen till slutkund sker efter att automatiserade kredit-
prövnings process genomgåtts. Den automatiserade kreditbedömningen 
baseras dels på intern information i form av t.ex. skötsel och befintligt 
engagemang hos Collector, dels extern information i form av kredit- 
upplysning och uppgifter lämnade av kund. Kredittagarens erhållna  
scoring påverkar vilket kredit erbjudande som presenteras avseende såväl 
belopp som ränta. Vid obetalda avier sker intern kredithantering, som 
bland annat innebär månatlig uppföljning och analys av förfallna fordringar 
vilket ger en god löpande riskhantering. Kredit avdelningen följer 
löpande upp, analyserar och rekommenderar nödvändiga förändringar i 
kreditprövningsprocessen. För att begränsa kreditförlusterna sker det 
kontinuerligt ett internt arbete med att förbättra scoringmodeller och krav-
processer. Collector bedömer att kreditriskerna kopplade till privatlån 
och kortverksamheten generellt sett är något högre än för övriga av 
bolagets konsumentkrediter men ändå acceptabla med hänsyn till den 
goda löpande avkastningen.

Betallösningar
Fodringar hänförliga till betallösningar avser den kreditstock som 
byggs upp genom Collectors samarbeten avseende säljfinansierings-
lösningar med aktörer inom detalj- och distanshandel (e-handel och post-
order). Kreditfaciliteten kan bestå av t.ex. delbetalning, kontokredit eller 

faktura på 30–45 dagar och avser finansiering vid köp av varor. 
Krediterna är blancokrediter som i huvudsak vänder sig till privatpersoner 
i Sverige, Finland och Norge men även i viss mån Danmark, Tyskland 
och Nederländerna. Det genomsnittliga kreditbeloppet för dessa ford-
ringar är lågt , ca 1 100 SEK, och den genomsnittliga löp tiden kort, drygt 2 
månader. Kredithantering i form av påminnelser och inkassokrav hante-
ras internt, vilket ger en god insyn och kunskap om ärendena.Löpande risk-
hantering sker genom månadsvis analys och uppföljning av statistik och 
nyckeltal av förfallna fordringar och kredithanteringsärenden på kundnivå. 
Därtill sker löpande kontroll av samtliga transaktioner för att upptäcka 
misstänkta bedrägerier. 

Collector genomför kreditprövning före all kreditgivning och tillämpar 
specifikt utformade scoringmallar beroende på produkt, kreditbelopp 
och land. Kreditprövningsprocessen är automatiserad och baseras dels 
på intern information som t.ex. skötsel och befintligt engagemang hos  
Collector, dels på extern information i form av kreditupplysning och upp-
gifter lämnade av kund. Collector bedömer att kreditriskerna generellt för 
denna verksamhet är begränsade, i huvudsak därför att portföljen består 
av ett stort antal små krediter med kort löptid.

Factoringkrediter
Factoringkrediter kommer från den verksamheten som innebär att  
Collector antingen köper eller belånar kundföretagets utställda fakturor. 
Vid köp av fakturor tar Collector över kreditrisken, medan fakturabelåning 
samt köp med regressrätt innebär att Collector primärt har en kreditrisk 
på fakturautställaren och inte på slutkunden som är fakturamottagare. 

Kreditgivning avseende factoringlimiter föregås alltid av adekvata 
kreditanalyser, vilka sammanställs i upprättade kredit-PM som utgör 
beslutsunderlag för kreditkommittén, kreditutskott eller styrelse, beroende 
på beslutande organ. Såväl kredittagare som specifik kreditpropå analys- 
eras med fokus på återbetalningsförmåga och känslighetsanalys.

Kreditbevakning av klienter samt fakturamottagare sker löpande och det 
finns alltid en fastställd total limit per kund upp till vilken Collector maximalt 
kan köpa eller belåna fakturor. Därutöver sker även uppföljning av klientens 
ekonomiska ställning som direkt påverkar storlek på beviljade limiter. 
Kreditansvarig för produktområde factoring ombesörjer den löpande 
uppföljningen. Collector har medvetet valt en låg risknivå avseende  
factoringverksamheten relativt den generella risknivån i factoring-
branschen. Mot bakgrund av kundurvalet samt det faktum att kredit-
tiderna är korta, kreditprövningen är omfattande och kontinuerlig upp-
följning sker, bedöms kreditriskerna avseende factoringverksamheten 
vara begränsad. 

Företags- och fastighetskrediter
Företagskrediter består av kortare rörelsekrediter och så kallade 
brygg finansiering där krediten vanligtvis har koppling till någon av  
Collectors övriga verksamheter som exempelvis factoringverksamheten. 
Fastighetskrediter är större krediter som är riktad mot professionella 
aktörer med flerårig erfarenhet och omfattar junior- och seniora lån med 
säkerhet i flerbostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i storstads-
områdena såsom Stockholm, Göteborg, Öresundsregionen, Oslo och 
Helsingfors samt även andra tillväxtområden. Belåningsgraden uppgår 
normalt till maximalt 75 % av fastigheternas bedömda marknadsvärden. 
Både företags- och fastighetskrediterna är normalt säkerställda med full-
goda säkerheter och har relativt korta löptider.

Kreditgivning i form av företags- och fastighetskredit föregås av ade-
kvata kreditanalyser, vilka sammanställs i upprättade kredit-PM som 
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utgör beslutsunderlag för kreditkommittén, kreditutskott eller styrelse, 
beroende på beslutande organ. Såväl kredittagare som specifik kredit-
propå analyseras med fokus på återbetalningsförmåga och känslighets-
analys. Utgångspunkten är att risken för kreditförluster för Collector ska 
vara mycket osannolik och det finns väl fungerande rutiner för löpande 
uppföljning och kontroll av krediterna och kredittagarna. Kreditbevak-
ning av utestående krediter sker löpande via externa kreditupplysnings-
företag. Därutöver sker även löpande uppföljning av kundens ekonomiska 
ställning genom inhämtande av delårsrapporter och annan relevant 
information. Kreditansvarig för produktområdena företags- och fastighets-
krediter ombesörjer löpande uppföljning. 

Företag och fastighetskrediter säkerställs normalt genom pantbrev i 
fastighet, aktier, garanti, borgen, företagsinteckningar eller andra säker-
heter. Företagskrediterna har generellt en relativt kort löptid på 3–36 
månader, medan fastighets krediterna normalt har löptider på 12–60 
månader. I undantagsfall lämnas företags- och fastighetskrediter med 
längre löptider. Kreditrisken avseende företags och fastighetskrediter 
bedöms därmed som kontrollerad.

Förvärvade förfallna krediter
Förvärvade förfallna krediter avser kreditportföljer med förfallna ford-
ringar gentemot privatpersoner som förvärvats från andra kreditgivare  
i Sverige, Norge och Finland. Portföljerna kan innehålla fordringar som 
varit förfallna i allt mellan några månader upp till flera år. Förvärvspriset 
styrs bland annat av fordringarnas ålder och historiskt kassaflöde. För-
värv av förfallna kreditportföljer föregås av en omfattande analys av 
aktuell portfölj med fokus på framtida förväntade kassaflöden för att 
åsätta en lämplig köpeskilling. Därutöver genomförs även en så kallad 
due diligence av hela eller delar av kreditportföljen för att säkerställa att 
erhållen information avseende kreditärendena överensstämmer med 
verkligheten. Normalt ställer dessutom Collector krav på garantier av 
säljaren i förvärvsavtalet avseende tvistiga fordringar, avlidna kredit-
tagare, preskriberade fordringar eller andra felaktigheter. Dessa garantier 
löper vanligtvis i 12–24 månader vilket medför att det finns tid för att ident-
ifiera eventuella brister i den förvärvade kreditportföljen.

Riskhantering sker avseende alla förvärvade kreditportföljer genom 
att kassaflödena följs upp och analyseras löpande och värderingar 
uppdateras regelbundet.

Fordringar per segment
Nedanstående tabell visar fordringar per segment 2017-12-31.

Lån och fordringar Belopp
Inom  

avtalad tid Förfallna

Reserver  
för osäkra  
fordringar

Segment Privat 11 015 8 630 2 385 –604

Segment Företag 9 130 8 436 694 –34

Summa 20 145 17 066 3 079 —638

Nedanstående tabell visar fordringar per segment 2016-12-31

Lån och fordringar Belopp
Inom  

avtalad tid Förfallna

Reserver  
för osäkra  
fordringar

Segment Privat 8 705 6 978 1 727 –461

Segment Företag 5 028 4 574 454 —30

Summa 13 733 11 552 2 181 —491

Alla fordringar under rubriken förfallna i tabellen ovan är förfallna med en 
dag eller mer. Fordringarna i segment Privat reserveras kollektivt utifrån 
gällande reserveringspolicy. Segment Företag reserveras individuellt 
utifrån bedömd kreditrisk.

Motpartsrisk
Motpartsrisk i likviditetshantering och finansiering avser risken att 
Collectors tillgångar minskar i värde om en motpart får försämrad kredit-
kvalitet. I förvaltningen av likviditet uppstår motpartsrisk när Collector 
placerar likviditet hos finansiella motparter eller investerar i finasiella värde-
papper för att uppfylla krav på likviditetsreserv och LCR-mått. För att 
begränsa motpartsrisk skall tillgodohavande på bank placeras hos nord-
iska banker med lägsta kreditrating A-/A3 från Standard & Poor´s eller 
Moody´s. Undantag från ovanstående är placering av likvida medel hos 
Avanza Bank avseende inlåningssamarbete. Collector följer av styrelsen fast-
ställda policies som reglerar typ av placering och limit per enskild motpart.

Collector handlar med valutadrivat i form av swappar och terminer för 
att minimera valutarisken som uppstår till följd av att utlåning sker i andra 
valutor än SEK. Motpartsrisker utgör den kreditrisk mot andra banker 
som uppkommer till följd av att Collector handlar med OTC-derivat i syfte 
att minimera valutakursriskerna. Exponeringsvärdet fastställs genom den 
så kallade marknadsvärderingsmetoden, som summan av den aktuella 
ersättningskostnaden och den möjliga framtida kreditexponeringen, och 
hänförs därefter till relevant exponeringsklass. Risken reduceras genom 
utbyte av säkerheter enligt CSA-avtal.

Likviditets- och finansieringsrisk
Likviditet- och finansieringsrisk avser risken att Collector inte kan låna 
upp erforderliga medel till en skälig kostnad eller avyttra tillgångar till 
ett rimligt pris för att infria sina betalningsförpliktelser. Likviditets- och 
finansieringsrisk kan också uttryckas som brist på finansiering till skäliga 
villkor. Hanteringen av likviditets- och finansieringsfrågor i Collector 
utgår från upprättad finans- och likviditetspolicy där det bland annat fram-
går att Collector i detta av seende ska ha en riskprofil som betecknas som 
riskaversiv. För att upprätthålla en god tillgång på likviditet samt säker-
ställa en stabil finansiering har även tre krav ställts upp. Sammanfatt-
ningsvis innebär dessa att Collector ska ha kreditavtal med flera olika 
affärsbanker, ha en god soliditet och att gällande inlåningsvillkor ska 
anses vara attraktiva, dock med lönsamhet och likviditets risk i åtanke.  
Collector hanterar likviditetsrisken genom att säkerställa att likviditeten 
är tillfredsställande avseende belopp och samman sättning för att tillgodose 
framtida likviditetsbehov. Vid var tidpunkt ska det finnas tillgång till till-
räckliga likvida medel, kortfristiga placeringar med en likvid marknad och 
tillgänglig finansiering via kreditfaciliteter för att kunna möta både normala 
svängningar i likviditeten samt ett stressat scenario med oväntade ut- 
flöden utöver det normala. Balansräkningens sammansättning medför att 
Collectors förutsättningar att undvika likviditetsproblem bedöms vara 
goda. En likvid tillgångsmassa med korta löptider på kreditfordringarna 
samt en väl tilltagen likviditetsreserv i kombination med en i praktiken 
relativt stabil och trygg finansiering medför att Collector betraktar 
likviditets- och finansieringsrisken som hanterbar.

NOTER
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Treasuryfunktionen ansvarar för den löpande uppföljningen av likviditets- 
och finansieringssituationen. Rapportering avseende likviditet- och finans-
ieringsrisk sker regelbundet till företagsledningen, styrelsen informeras i 
samband med styrelserapportering. För att utvärdera likviditets- och 
finansieringsrisken utför Collector även stresstester.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder som 
kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen 
återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i 
tabellen är odiskonterade flöden. Samtliga belopp avser, för kunderna, 
uppsägningsbara krediter och uppskattning av framtida räntebetalningar 
blir därmed osäker. Likvidflöden avseende räntebetalningar i tabellen 
nedan inkluderar därmed endast kostnadsförda räntor. 

Betalbara på 
anfordran

Förfallotid -
punkt högst 

3 månader 
från balans-

dagen

Förfallotid -
punkt längre 

än 3 månader 
men högst 

1 år från 
balansdagen

Förfallotid-
punkt längre 

än 1 år men 
högst 5 år 

från balans-
dagen

Förfallotid-
punkt längre 

än 5 år från 
balansdagen

Per 31 
december 2017

Banklån — — — — —

Inlåning från
allmänheten –14 317 –226 –502 –264 —

Emitterade vär-
depapper — –1 207 –829 –847 –498

Leverantörs-
skulder och 
andra skulder –10 –213 –54 — —

Upplupna räntor — –10 — — —

Per 31 
december 2016

Banklån — — — — —

Inlåning från
allmänheten –10 590 –298 –338 –119 —

Emitterade vär-
depapper — –462 –344 — —

Leverantörs-
skulder och 
andra skulder –16 –294 –41 — —

Upplupna räntor — –7 — — —

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella derivatinstrument 
som kommer att regleras brutto, uppdelade efter den tid som på balans-
dagen återstår fram till den avtals enliga förfallodagen. 

De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade 
kassaflödena. 

De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bok-
förda belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.

Mindre än 1 år

Per 31 december 2017

Valutaterminskontrakt och valutaswappar:

– utflöde 6 177

– inflöde 6 648

Per 31 december 2016

Valutaterminskontrakt och valutaswappar:

– utflöde 4 195

– inflöde 3 377

Samtliga av koncernens valutaterminer och valutaswappar förfaller inom
ett halvår.

Hantering av kapitalrisk 
Målet avseende Collectors kapitalhantering är att trygga förmågan att 
fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning 
till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt att upprätthålla en 
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 
Styrelsen tar fram övergripande flerårsplaner genom årliga strategi-
genomgångar där Collectors vision och mål enligt affärsplanen diskuteras 
och fastslås. Dessa planer innefattar även en plan för hur en optimal 
kapitalstruktur uppnås. 

Kapitalrisken i koncernen kopplas till de behov och krav som ägare, 
finansiärer och myndigheter ställer på bolaget. Kapitaltäckningsgrad och 
soliditet är två viktiga nyckeltal för att bedöma kapitalrisken i koncernen. 
Den interna kapitalutvärderingen är en viktig process för att utvärdera 
Collectors samlade kapital behov utifrån de risker som verksamheten är 
exponerad mot. Syftet är att utvärdera huruvida kapitalbasen är tillräcklig 
till belopp och samman sättning för att säkerställa den långsiktiga utveck-
lingen. Den interna kapitalutvärderingen utarbetas i samarbete mellan 
funktionen för riskkontroll, styrelse och företagsledning och involverar 
även andra relevanta funktioner. Den interna kapital utvärderingen  
uppdateras vid behov och minst en gång per år samt fastställs av  
Collectors styrelse. 

2017 2016

Totala tillgångar 22 371 15 155

Totalt eget kapital 3 079 2 566

Soliditet 13,8% 16,9%

Soliditet per december 2017 är över de krav som finns på koncernen 
(not 26).

NOTER
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OPERATIV RISK

PERSONALRISK

Kompetens

Bemanning

Mänskliga fel

Intern brottslighet

Ledning/Kultur

Mål och belöningsmodeller

PROCESSRISK

Felaktiga processer

Regelefterlevnad

Projekt/Förändring

Dokumentation

Organisation/Ansvar

Modell

Styrning/Beslut

IT- OCH SYSTEMRISK

Tillgänglighet

Tillförlitlighet

Sekretess

Utveckling

Bristande systemstöd

Spårbarhet

EXTERN RISK

Extern brottslighet

Leverantör/Outsourcing

Allvarliga störningar

Legal/Politisk

Ryktesrisk 
Med ryktesrisk avses risken för att marknadens och/eller allmänhetens 
förtroende och tillit för Collector minskar till följd av spridning av negativ 
publicitet eller skadliga rykten. Om Collectors anseende tar skada kan det 
påverka såväl affärsmöjligheterna som finansieringsvillkoren. 

Collector arbetar aktivt med att informera sina kunder och övriga 
intressenter om verksamheten för att minska risken att felaktiga rykten 
sprids på marknaden. Under de senaste åren har koncernen arbetat intensivt 
med att stärka Collectors varumärke. Av fastställd informations- och 
kommunikationspolicy framgår Collectors strategi för att minimera risken 
för att ryktesspridning uppstår samt hur eventuella rykten ska hanteras. 
All kommunikation, såväl intern som extern, ska hålla hög kvalitet och 
präglas av bland annat tillgänglighet, tydlighet och saklighet. Vidare är 
det av yttersta vikt att kommunikationen levereras vid rätt tidpunkt, till rätt 
mottagare, via rätt kanal och utformas på ett professionellt och tilltalande 
sätt. Korrekt och adekvat information om Collector kommuniceras 
bland annat via följande kanaler: hemsidan collector.se, påkostad och 
fyllig årsredovisning, aktiv kontakt med tidningar och andra medier 
samt till anställda via intranät. 

Utifrån Collectors förutsättningar är bedömningen att ryktesrisken 
framförallt har ett nära samband med likviditets- och finansieringsrisken.  
Ett rykte som skadar förtroendet för banker i allmänhet och Collector i 
synnerhet skulle med största sannolikhet i första hand ha negativ inverkan 
på inlåning från allmänheten och eventuellt även bankfinansieringen. 
Naturligtvis kan även affärsverksamheten i övrigt påverkas, dock har 
Collector en diversifierad verksamhet och står inte och faller med ett 
enstaka affärsområde. 

Operativ risk
Operativ risk avser risken för förluster till följd av fel eller brister i interna 
rutiner och processer. Utöver rena felaktigheter i administrativa rutiner 
innefattar operativ risk även mänskliga fel, felaktiga system, IT-tekniska 
problem, legala risker samt interna och externa oegentligheter.

För att underlätta arbetet med identifiering, utvärdering och bedöm-
ning av de operativa riskerna har Collector valt att strukturera de opera-
tiva riskerna utifrån fyra huvudområden; personalrisk, processrisk, IT- 
och systemrisk samt extern risk. Därefter har ett antal potentiella risk- 
områden identifierats under varje huvudområde, se schematisk 
skiss nedan.

Collector eftersträvar ett strukturerat arbetssätt för att underlätta 
identifiering och hantering av de operativa riskerna i verksamheten och 
har fastställt en rad olika styrdokument i form av policies, riktlinjer och 
instruktioner för att minimera den operativa risken i verksamheten. 
Systematiska självut värderingar genomförs årligen i verksamheten. 
Förutom att fånga upp operativa risker i verksamheten bidrar dessa även 
till att sprida kunskap om operativ risk i organisationen. Genom god 
kunskap och förståelse om operativa risker och hur dessa kan hanteras 
är förhoppningen att ytterligare bidra till en sund riskkultur i Collector. 
En strukturerad incidentrapportering, processkart läggningar och den 
godkännande process som tillämpas vid nya produkter och tjänster, 
eller andra väsentliga förändringar, är exempel på andra centrala delar i  
Collectors riskramverk avseende hanteringen av de operativa riskerna.

Avdelningscheferna tar ett stort ansvar för respektive affärsområde 
och följer kontinuerligt upp de operativa riskerna som kan föreligga inom 
den del av verksamheten som de ansvarar för. Collectors Riskkontroll-
funktion och Complianceorganisation har ett väl utvecklat samarbete 
kring de operativa riskerna. Information om kundklagomål och andra  
incidenter samlas löpande in och analyseras för att säkerställa en väl 
fungerande hantering avseende de operativa riskerna i verksamheten. 
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Beräkning av verkligt värde
Koncernen tillämpar IFRS 13 för finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde i balansräkningen. Därmed krävs upplysningar om värdering 
till  verkligt värde per nivå i följande verkligt värdehierarki:

• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska   
 tillgångar eller skulder (nivå 1)
•   Andra observerbara data för tillgångar 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 tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde per 31 december 2017.

not Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 
värde via resultat
räkningen

– Derivatinstrument 
som innehas för 
handel 16 — 26 — 26

– Finansiella
placeringar 25 — 814 125 939

Summa tillgångar — 840 125 965

Skulder

Finansiella skulder
värderade till verkligt 
värde via resultat
räkningen

– Derivatinstrument 
verkligt värde option — 2 — 2

– Derivatinstrument 
som innehas för 
handel 16 — — — —

Summa skulder — 2 — 2

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

not Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 
värde via resultat
räkningen

– Derivatinstrument 
som innehas för handel 14,23 — 33 — 33

– Finansiella
placeringar 23 — 317 40 357

Summa tillgångar 350 40 390

Skulder

Finansiella skulder
värderade till verkligt 
värde via resultat
räkningen

– Derivatinstrument 
som innehas för handel — — — —

Summa skulder — — — —

Finansiella instrument i nivå 2 och 3
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv 
marknad (t ex OTCderivat) fastställs med hjälp av värderingstekniker. 
Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation 

då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information används i 
så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som 
krävs för verkligt värde värderingen av ett instrument är observerbara 
återfinns instrumentet i nivå 2. I de fall ett eller flera väsentliga indata inte 
baseras på observerbar marknads information klassificeras det berörda 
instrument i nivå 3. Specifika värderingstekniker som används för att  
värdera finansiella instrument inkluderar:

•  Noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för liknande instrument.
•  Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av bedömda
 framtida kassaflöden baserat på observerbara avkastningskurvor.
•  Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning 
 av kurser för valutaterminer på balansdagen, där det resulterande 
 värdet diskonteras till nuvärde.
•  Andra tekniker, såsom beräkning av diskonterade kassaflöden,används 
 för att fastställa verkligt värde för resterande finansiella instrument. 
• Obligationer emitterade av kommuner värderas till verkligt värde enligt nivå 2.

Finansiella instrument nivå 3
Finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen

Ingående värde 40

Förvärv 8 5 77

Omvärdering 8

Utgående värde 125

Några omklassificeringar mellan nivåerna har ej skett under räkenskaps
året.

Finansiella instrument i nivå 3 avser placeringar i onoterade bolag (nya 
fintechbolag) genom Collector Ventures. Tillgångarna är värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen. Samtliga investeringar är på något 
vis i uppstartsfas varför det finns en viss känslighet i värderingen till dess 
ny indikation på värdet framkommer.

Typ
Värde 
171231 Avser Värderingsteknik

Icke 
observer-

bar data

Övriga 
investeringar

125 Portfölj 
av icke 

noterade 
bolag

Collector använder olika 
tekniker beroende på till

gänglig observerbar data. 
Diskonterade kassaflödes
modeller och värdering av 

multiplar är exempel på 
existerande modeller

E/T

Not 2  Viktiga uppskattningar och 
 bedömningar för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på fram
tida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Koncernen 
gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar 
för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitions
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resul tatet. De upp skattningar 
och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga juste
ringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under näst kommande 
räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen undersöker varje år, samt oftare om indikationer på behov före
ligger, om något nedskrivningsbehov för goodwill föreligger. 

(1) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser verk
samheten i Colligent Inkasso AB 43 (43)
(2) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser den 
svenska verksamheten i Collector Bank AB. 25 (25)
(3) Verksamheten i Collector Norge AS 4 (4)

NOTER
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2017 Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 1 260 674 — 1 933

Intäkter, internt 87 50 –136 0

Summa intäkter 1 346 723 –136 1 933

Räntekostnader –74 –56 — –130

Kreditförluster –187 –3 — –189

Övriga kostnader –717 –365 136 –946

Resultat före skatt 368 300 0 688

Utlåning och andra kundfordringar 10 411 9 096 0 19 507

Intäkter, externa kunder
Immateriella  

anläggningstillgångar

Redovisning per geografiskt område 2017 2017

Sverige 1 895 287

Övriga länder 38 —

1 933 287

Not 3  Segmentsredovisning
Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den infor
mation som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera 
resultat.

Företagsledningen bedömer verksamheten från en aggregerad nivå 
fördelat utifrån ett kundperspektiv; Privat och Företag. Affärs områdena Pri
vat och Företag som presenteras i månads rapporten bedöms vara rörelse
segment med IFRS 8 definitionen.

Segment Privat/Retail avser intäktsströmmarna ränteintäkter och 
provisions intäkter, vilka genereras från produktområdena Commerce, 
Privatlån, Kort och Kredithantering konsument. Segment Företag/Corporate 
omfattar produktområdena Factoring, Företagskrediter, Köpta stockar, 
Kredithantering Företag samt Fastighetskrediter och avser intäktsström
marna Kredithantering och Ränteintäkter. 

Det resultatmått som följs upp på segmentsnivå är resultat före skatt. 
Det innebär att kostnader för personal, produktion, köpta tjänster och 
räntor som är hänförliga till segmentet inkluderas i segmentsresultatet. 

På tillgångs och skuldsidan är det måttet utestående kreditstock som 
presenteras i månadsrapporten per segment, vilket i års redo visningen 
benämns som utlåning och andra fordringar. Inga andra mått i balans
räkning följs upp på segmentsnivå.

Koncernintern försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga 
villkor. Interntransaktioner mellan affärsområden avser ersättning för det 
arbete som utförs inom Kredit hantering med hantering och inkassering 
på koncernens köpta fordringar. Ersättningen erläggs i form av en provi 
sion som redovisas som kostnad, men som elimineras i koncernresultat
räkningen.

Ingen enskild kund motsvarar mer än tio procent av koncernens 
sammanlagda intäkter.

Enligt IFRS 8 ska presentation i geografiska regioner ske vad avser 
intäkter och an  läggningstillgångar och utifrån var koncernens bolag är 
lokaliserade.

NOTER

Metoden baseras på en nuvärdesberäkning av bolagets prognos över det 
framtida kassaflödet där återvinningsgraden fastställts genom beräk
ningar. Beräkningarna utgår ifrån prognoser baserade på budgetar för de 
kommande 5 åren på vardera verksamhet. Kassaflödena extrapoleras där
efter med en tillväxttakt som stämmer överens med antaganden om 
branschprognoser. 

Den diskonteringsränta som används motsvarar avkastningskravet på 
Eget Kapital samt inkluderar en uppskattning av marknadsriskpremie i 
aktuell bransch givet riskfri ränta (10 årig statsobligation) och riskpremie. 
Avkastningskravet varierar över åren och beräknas därför med armlängds
princip vad gäller källor och indata för att bevara objektivitet (not 15).

Förvärvade kreditstockar
Koncernen använder en robust värderingsmodell för förvärvade krediter. 
Metoden baseras på en nuvärdesberäkning av vår prognos över det fram
tida kassaflödet där portföljens förvärvskalkyls IRR (Internal rate of return) 
utgör diskonteringsfaktor. Avvikelser i verkligt kassaflöde mot prognostise
rat kassaflöde medför ett upp eller nedskrivningsbehov beroende på om 
kassaflödet överträffat eller understigit prognosen, detta ligger sedan till 
grund för det bokförda värdet, vilket påverkar resultatet. Det bokförda vär
det på de förvärvade krediterna uppgår till 216 (241).

Koncernen har en lång erfarenhet av värdering av förvärvade krediter. 
Erfarenhetsmässigt har vår metod givit ett stabilt utfall mycket nära våra 
prognoser. Varje portfölj består av ett större antal fordringar vilket spri
der risken i portföljen och minskar variansen i kassaflödet. Spridningen 

på många ärenden i en portfölj gör att kassaflödet består av många 
mindre betalningar som kommer via Kronofogden eller direkt från gälde
nären. Det innebär att det totala kassaflödet har en låg varians och med 
en hög säkerhet kan prognostiseras.

Prövning av nedskrivningsbehov av finansiella tillgångar
Koncernens utgivna krediter som förfallit till betalning utan att regleras 
av gäldenären och därmed blir föremål för inkassoåtgärder hanteras 
internt inom koncernen. Mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs 
består en väsentlig andel av Collectors tillgångar i balansräkningen av 
förfallna fordringar. Det bokförda värdet på dessa fordringar bestäms 
genom en nuvärdesberäkning av förväntade framtida kassaflöden. 

I och med tillämpad värderingsprincip avseende förfallna fordringar är 
den mest påtagliga risken att framtida kassaflöden sjunker snabbare än 
prognostiserat. Kassaflödena hänförliga till förfallna fordringar följs därför 
upp och analyseras regelbundet. I samband med kvartalsskiften utvär
deras huruvida det föreligger behov av att omvärdera bokförda värden. 
Den årliga summerade justeringen av bokförda värden av egenutgivna 
förfallna fordringar har historiskt avgränsats till + 3 % av det total bok
förda värdet på dessa fordringar. För nästkommande räkenskapsår för
väntas en omvärderingseffekt av de förfallna fordringarna i överensstäm
melse med historiska utfall. 

De förändringar av kassaflödesprognoser som Collector Bank genom
för bygger på analyser av historiska kassaflöden samt antaganden om 
den framtida utvecklingen.

Fortsättning not 2
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Not 4  Intäkter

Intäkter per väsentligt intäktsslag Sverige Norge Finland
Totalt 

Koncernen

Koncernen intäkter per 2017

Kredithantering 70 37 — 107

Provisionsintäkter 14 0 1 15

Ränteintäkter 1 696 1 — 1 697

Övriga intäkter 113 1 0 114

1 893 39 1 1 933

Koncernen intäkter per 2016

Kredithantering 62 41 — 103

Provisionsintäkter 15 — 1 16

Ränteintäkter 1 296 1 — 1 297

Övriga intäkter 96 — 1 97

1 469 42 2 1 513

2016 Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 1 036 478 — 1 513

Intäkter, internt 79 36 –116 —

Summa intäkter  1 115 514 –116 1 513

Räntekostnader –50 –28 — –78

Kreditförluster –120 0 — –120

Övriga kostnader –611 –298 116 –794

Resultat före skatt 333 188 — 521

Utlåning och andra kundfordringar 8 244 4 998 13 242

Intäkter, externa kunder
Immateriella  

anläggningstillgångar

Redovisning per geografiskt område 2016 2016

Sverige 1 469 223

Övriga länder 44 0

1 513 223

Fortsättning not 3

NOTER
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Ersättningar och övriga förmåner 2017 Grundlön/ arvode Rörlig  ersättning Övriga  förmåner Pensions kostnad Övrig  ersättning Summa

Styrelsens ordförande Lena Apler 3,4 0,2 0,6 0,0 4,2

Vice ordförande Erik Selin 0,6 0,6

Styrelseledamot Christoffer Lundström 0,4 0,4

Styrelseledamot Azita Shariati 0,3 0,3

Styrelseledamot Cecilia Lager 0,4 0,4

Styrelseledamot Patrik Reuterskiöld 0,4 0,4

Styrelseledamot Anna Settman 0,3 0,3

VD Liza Nyberg 1,3 0,1 0,5 1,9

Andra ledande befattnings havare (åtta personer) 10,9 0,4 2,4 0,0 13,7

Summa 18,0 0,7 3,5 0,0 22,2

Not 5  Anställda och personalkostnader

Medelantalet heltidsanställda (inkl visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänsledig personal)
2017-01-01

–2017-12-31 varav män, %
2016-01-01

–2016-12-31 varav män, %

Koncernen

Sverige 317 49 276 46

Finland 33 42 30 42

Norge 26 46 23 47

Koncernen totalt 376 48 329 46

2017-12-31 2016-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Koncernen totalt

Styrelsen 57 50

Övriga ledande befattningshavare 63 55

         2017-12-31          2016-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och   

ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och   

ersättningar
Sociala 

kostnader

Koncernen 194,8 74,0 156,5 60,0

(varav pensionskostnad) (18,2)1) (13,5)1) 

1)  Av koncernens pensionskostnader avser 4 (3) gruppen styrelse och VD.

2017-12-31 2016-12-31

Löner och andra ersättningar fördelade per land  
och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Styrelse 
och VD2)

Övriga 
 anställda

Styrelse 
och VD2)

Övriga 
 anställda

Koncernen i Sverige 7,1 152,6 6,9 121,5

Koncernen i Norge — 17,7 — 14,1

Koncernen i Finland — 17,4 — 14,0

Koncernen totalt 7,1 187,7 6,9 149,6

2)  Avser löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD och vice VD.

NOTER
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Fortsättning not 5

Ersättning VD och ledande befattningshavare
Ersättning till VD beslutas av styrelsen. VD har ingen rörlig ersättning 
2017. Pensions ålder är enligt avtal 65 år. Vid uppsägning av bolagets VD, 
från bolagets sida, utgår ersättning i 18  månader. Om VD säger upp sig 
själv gäller en uppsägningstid på 6 månader. Inget avtal om avgångs
vederlag finns för styrelsen. Fasta ersättningar till ledande befattnings
havare beslutas av VD.  Vid uppsägning av ledande befattningshavare, 
från bolagets sida, utgår ersättningar i mellan 3–12 månader.

För tidigare och nuvarande VD samt styrelseordförande har även en 
kapitalförsäkring tecknats. Koncernens pensionsåtagande motsvarar det 
verkliga värdet på kapitalförsäkringen, samt tillkommande särskild löne
skatt på pensionsförplikt elsen. Kapitalförsäkringen och pensionsåtagandet 
redovisas netto i balansräkningen. Pensionsåtagandet per 20171231 var 
3 MSEK (2). Särskild löneskatt redovisas i posten ”upplupna kostnader 
och förut  betalda intäkter”.
 

Ersättningspolicy
Collector har antagit en ersättningspolicy som är framtagen i syfte att  
uppfylla de krav som ställs i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) 
om ersättnings policy i kreditinstitut och kreditmarknadsbolag. Utgångs
punkten för ersättningspolicyn är att den är framtagen utifrån de risker 
som finns i koncernen. Den anger grunder och principer för hur ersätt
ningar ska fastställas, tillämpas och följas upp samt hur företaget definierar 
vilka anställda som kan påverka företagets  risknivå. Ersättningspolicyn 
ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet 
risktagande. Policyn ska främja  koncernens långsiktiga intressen. Ingen 
anställd i det som ersättningspolicyn definierar som ledning eller övriga 
risktagare har för närvarande rörliga lönedelar.

2017-01-01  
–2017-12-31

2016-01-01  
–2016-12-31

Koncernen

Balanserad utgift för utvecklingsarbeten och liknande –56 –37

Leasingobjekt 0 0

Inventarier –4 –3

–60 –40

Not 6  Avskrivningar av materiella och  immateriella anläggningstillgångar

Ersättningar och övriga förmåner 2016 Grundlön/ arvode Rörlig  ersättning Övriga  förmåner Pensions kostnad Övrig  ersättning Summa

Styrelsens ordförande Lena Apler 1,8 0,0 0,1 0,0 1,9

Vice ordförande Erik Selin 0,3 0,3

Styrelseledamot Vilhelm Schottenius 0,3 0,3

Styrelseledamot Christoffer Lundström 0,3 0,3

Styrelseledamot Azita Shariati 0,3 0,3

Styrelseledamot Cecilia Lager 0,3 0,3

VD Stefan Alexandersson 3,7 0,1 0,9 0,0 4,7

Andra ledande befattnings havare (sju personer) 7,4 — 0,4 1,7 0,0 9,5

Summa 14,4 — 0,6 2,7 0,0 17,7

NOTER

Not 7   Andra vinster/förluster – netto
2017-01-01 

–2017-12-31
2016-01-01 

–2016-12-31

Koncernen

Resultat vid avyttring av inventarieru – 0

Resultat vid försäljning av leasingobjekt – 0

– 0
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Not 9  Leasingkostnader

2017-12-31
Mindre än 

1 år
Mellan 
1–5 år

Mellan 
6–10 år

Hyra lokaler etc. 27 86 98

Hyra bilar 2 2 —

2016-12-31
Mindre än 

1 år
Mellan 
1–5 år

Mellan 
6–10 år

Hyra lokaler etc. 20 87 0

Hyra bilar 2 4 —

Avser framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal.

Not 11   Finansiella intäkter och kostnader
2017-01-01 

–2017-12-31
2016-01-01 

–2016-12-31

Koncernen

Förlust vid avyttring av koncernföretag — 0

Utlåning till kreditinstitut – ränteintäkter 5 0

Inlåning kreditinstitut – räntekostnader –3 –1

Inlåning allmänheten – räntekostnader –89 –68

Emitterade värdepapper  ränteintäkter 2 —

Emitterade värdeppper  räntekostnader –29 –2

Omvärdering värdepapper 1 1

Reverskredit och övriga räntekostnader –3 –8

Resultat vid försäljning av kortsiktig placering — 0

Övriga ränteintäkter 0 0

Finansiella poster netto –116 –78

Not 10  Övriga kostnader
2017-01-01 

–2017-12-31
2016-01-01 

–2016-12-31

Koncernen

Provisionskostnader 197 142

Kredithanteringskostnader 71 68

Kreditförluster, netto 189 120

Portokostnader 44 46

Administrationskostnader 147 114

Övriga rörelsekostnader 195 173

843 663

Not 12  Inkomstskatt
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01 

–2016-12-31

Koncernen

Periodens inkomstskatt –118 –93

Skatt på föregående års resultat –1 –1

Summa aktuell skatt –119 –94

Uppskjuten skatt –32 –22

–151 –116

2017-01-01 
–2017-12-31

2016-01-01 
–2016-12-31

Avstämning av effektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 668 521

Skatt enligt gällande skatte sats
för moder bolaget 22 –147 22 –115

Ej avdragsgilla kostnader –5 –1

Ej skattepliktiga intäkter 0 1

Schablonränta hänförlig till 
periodiseringsfond 0 0

Aktuell skatt hänförlig till
föregående år 1 –1

Effekt av utländsk skatt 0 0

–151 –116

Vägt genomsnittligt antal aktier,  
efter utspädning 2017 2016

Vägt genomsnittligt antal stam 
aktier, före utspädning 102 690 502 102 690 502

Effekt av konvertibla skuldebrev *) 439 698

Vägt genomsnittligt antal stam 
aktier under året, efter utspädning 103 130 200 102 690 502

Vägt genomsnittligt antal stamaktier uppgår till 102 690 502, antal utestående 
stamaktier vid årets slut uppgår till 102 690 502.

*) I beräkningen ovan har konvertibler ägda av Collector Bank AB ej beaktats. 
Om dessa skulle lösas in ökar antal aktier med 444 380.

Före utspädning Efter utspädning

Resultat per aktie 2017 2016 2017 2016

Resultat per aktie 5,03 4,25 5,04 —

Resultat per aktie efter utspädning 2017 2016

Resultat hänförligt till moder 
bolagets aktieägare (MSEK) 517 405

Effekt av ränta på konvertibla 
skuldebrev 2 —

Resultat hänförligt till moder 
bolagets aktieägare efter 
utspädning (MSEK) 519 405

Not 13  Resultat per aktie

NOTER

Not 8   Arvode och kostnadsersättning  
till revisorer

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

PwC 
Sverige

PwC 
Övriga

PwC 
Sverige

PwC 
Övriga

Koncernen

Revisionsuppdrag 1,1 0,2 1,0 0,3

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 0,6 — 0,5 0,1

Skatterådgivning 1,0 0,1 1,1 — 

Övriga tjänster 0,1 — 1,1 —

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok
föringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt 
övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra.  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget innebär andra kvalitets
säkringstjänster som ska utövas enligt författning, bolagsordning, stadgar 
eller avtal. Skatterådgivning innehåller både rådgivning och granskning av 
efterlevnad inom skatteområdet. Övriga tjänster är andra uppdrag.
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NOTER

Inventarier 2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 31 26

Nyanskaffningar 4 5

Avyttringar och utrangeringar — –1

Omräkningsdifferens anskaffningsvärden 0 1

35 31

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –21 –18

Avyttringar och utrangeringar — 0

Omräkningsdifferens avskrivning 0 0

Årets avskrivning på anskaffningsvärden –4 –3

–25 –21

Redovisat värde vid periodens slut 10 10

(1) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser verk-
samheten i Colligent Inkasso AB MSEK 43 (43)
(2) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser den 
svenska verksamheten i Collector Bank AB MSEK 25 (25)
(3) Verksamheten i Collector Norge AS MSEK 4 (4)

Nedskrivningsprövningen avseende goodwill för respektive kassa- 
genererande enheten/grupp har utförs inför årsbokslutet. Beräkningarna 
av de framtida kassaflödena utgår ifrån 3 åriga finansiella prognoser, där 
antaganden tagits rörande genomsnittlig kreditstock, nykontraktering 
och marginaler, kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med 
hjälp av bedömd tillväxttakt med 2,0 % och en diskonteringsränta.

Eftersom samma avkastningskrav gäller på samtliga kassagenere-
rande enheter används samma diskonteringsränta i samtliga beräk-
ningar. Den genomsnittliga tillväxttakt som används baseras på bolagets 
egna planer och bedömningar om framtida utveckling. Beräkningen av 
återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet. Diskonteringsräntan 
anses motsvara avkastningskrav på eget kapital (Re) och beräknas till 
6,8% efter skatt genom nedanstående formel. Före skatt blir diskonte-
ringsräntan 8,7%.

Avkastningskrav Eget kapital 

Re = Rf + b (Rm) + a

Vid en förändring av gjorda antaganden avseende tillväxttakt och 
diskonteringsränta med +/– 2 procentenhet så skulle det inte uppkomma 
något nedskrivningsbehov. Det är därmed Collectors bedömning att det 
finns utrymme för en rimlig förändring av både tillväxtantagandet och 
diskonteringsfaktorn.

Not 15  Immateriella anläggningstillgångar

Not 14  Materiella tillgångar

Balanserade utgifter 2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 282 181

Avyttringar — —

Nyanskaffningar 121 101

Omräkningsdifferens 0 0

403 282

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början –131 –94

Avyttringar — —

Omräkningsdifferens 0 0

Årets avskrivning och nedskrivning –56 –37

–187 –131

Redovisat värde vid periodens slut 216 151

Goodwill

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 72 71

Förvärv — —

Omräkningsdifferens –1 1

71 72

Företagsledningen bedömer verksamheten utifrån ett kundperspektiv;
Privat och Företag, vilka har identifierats som rörelsesegment enligt 
IFRS 8. Koncernens goodwill är hänförlig till följande kassagenererande 
enheter:
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Not 17  Utlåning och andra fordringar
2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Lånefordringar och kundfordringar 1) 20 145 13 733

Reservering för osäkra fordringar –638 –491

Kundfordringar – netto 19 507 13 242

Övriga fordringar 9 12

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 60 251

19 576 13 505

Minus långfristig del –9 563 –7 408

Kortfristig del 10 013 6 097

Det verkliga värdet på lånefordringar och kundfordringar samt övriga 
fordringar är som följer:

2017-12-31 2016-12-31

Lånefordringar och kundfordringar 19 507 13 242

Övriga fordringar 9 12

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 60 251

19 576 13 505

1)  Lånefordringar och kundfordringar består av både egna och förvärvade lånefordringar 
och kundfordringar. Fördelning av fordringar per segment framgår av tabell på sidan 16.

Reserven för osäkra fordringar uppgick till 638 (491). Företaget har 
gjort beräkningar på förväntade kassaflöden och gjort en bedömning 
att det inte föreligger något ytterligare nedskrivningsbehov. 

Per den 31 december 2017 var lånefordringar och kundfordringar upp-
gående till 3 079 (2 181) förfallna. Av dessa avsåg 216 (241) förvärvade 
förfallna fordringar. Av det kvarstående beloppet är 2 160 (1 642) hän-
förligt till förfallna fordringar. Nedskrivning har skett enligt koncernens 
reserveringspolicy och något ytterligare nedskrivningsbehov, utöver 
638, bedöms ej föreligga. Bolaget gör löpande bedömningar av fordringar 
under året baserat på lösningsgrad och återvinningshastighet. Ålders- 
analysen av dessa lånefordringar och kundfordringar framgår enligt:

Not 16  Derivatinstrument
2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Koncernen

Valutaterminskontrakt 26 — 33 —

Summa 26 — 33 —

Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt  uppgick per 31 december 2017 till 6 648 (3 377).
Terminerna förfaller inom sex månader från balansdagen.

2017-12-31 2016-12-31

Mindre än 3 månader 219 54

3 till 6 månader 164 128

Mer än 6 månader 1 777 1 460

Summa 2 160 1 642

Redovisade belopp i MSEK, per valuta, för koncernens lånefordringar och 
kundfordringar är följande:

2017-12-31 2016-12-31

SEK 12 838 8 943

EUR 4 078 2 139

NOK 1 917 1 735

USD 138 54

GBP 1 2

DKK 478 369

CHF 57 —

19 507 13 242

Förändringar i reserven för osäkra lånefordringar och kundfordringar är 
som följer:

2017-12-31 2016-12-31

Per 1 januari –491 –397

Reservering för osäkra fordringar –189 –106

Fordringar som skrivits bort under året 
som ej är indrivningsbara 42 26

Valutaeffekt 0 –14

Per 31 december –638 –491

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra fordringar 
ingår i posten övriga kostnader i resultaträkningen. Belopp som redovisas 
på värdeminskningskontot skrivs vanligen bort när koncernen inte för-
väntas återvinna ytterligare likvida medel. 

I övriga kategorier inom lånefordringar och kundfordringar ingår inte 
några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

NOTER
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Not 20  Aktiekapital

Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten  
koncernens förändringar i eget kapital, vilken följer närmast efter 
balansräkningen.

Aktiekapital

Per 1 januari 2016 9

Nyemission stamaktier 1

Per 31 december 2016 10

Per 31 december 2017 10

Totalt utgivna aktier består av 102 690 502 (102 690 502) stamaktier 
med ett kvotvärde på 0,1 SEK per aktie (0,1 SEK per aktie). Alla emitterade 
aktier är till fullo betalda. Ingen utdelning har skett under år 2016 och 2017.

Not 18  Övriga Fordringar
2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Förutbetalda låneförmedlingskostnader *) — 207

Förutbetalda leverantörsfakturor 20 9

Upplupna provisionsintäkter 13 12

Upplupna ränteintäkter 8 11

Övriga upplupna intäkter 2 1

Övriga förutbetalda kostnader 17 11

Övriga fordringar 9 12

69 263

*) om klassificering av kontot har skett under 2017

Not 19  Likvida medel
2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Kassa och bank 1 533 1  021

Kortfristiga placeringar — —

1 533 1 021

Av totalbeloppet avser 11 (11) medel som förvaras för tredje mans räkning.

2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Långfristig

Inlåning från allmänheten 264 119

Emitterade värdepapper 1 344 —

Övriga långfristiga skulder - Konvertibel 
Optionskomponent 2 —

1 610 119

Kortfristig

Inlåning från allmänheten 15 046 11 226

Emitterade värdepapper 2 035 0 806

17 081 12 032

Summa upplåning 18 691 12 151

Banklån
I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot  säkerhet på 
0 (0). Säkerhet för banklån utgörs av företagsinteckningar i Collector 
Bank AB. Av inlåning från allmänheten är 13 067 (9 478) garanterade 
av Riksgälden.

Koncernens exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta 
och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är på balansdagen 
följande:

Inlåning från allmänheten 2017-12-31 2016-12-31

Betalbara på anfordran 14 318 10 590

Förfallotidpunkt högst 3 månader
från balansdagen 226 298

Förfallotidpunkt längre än 3 månader 
men högst 1 år från balansdagen 502 338

Förfallotidpunkt längre än 1 år men högst 
5 år från balansdagen 264 119

15 310 11 345

Emitterade värdepapper och Konvertibel optionsdel 2017-12-31 2016-12-31

Förfallotidpunkt högst 3 månader
från balansdagen 1 206 462

Förfallotidpunkt längre än 3 månader 
men högst 1 år från balansdagen 829 344

Förfallotidpunkt längre än 1 år men högst 
5 år från balansdagen 848 —

Förfallotidpunkt längre än 5 år från 
balansdagen 498 —

3 381 806

Not 21  Upplåning

NOTER
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Not 22  Uppskjuten skatt
2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar:

Förändring uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –1 1

–1 1

Uppskjutna skatteskulder:

Avsättning för uppskjuten skatt i obeskattade reserver 116 85

Avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till övriga temporära skillnader 6 2

121 87

Uppskjutna skatteskulder:

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader 121 87

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

Ingående balans 87 66

Förändring uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 31 21 021 21

Förändring uppskjuten skatt avseende övriga temporära skillnader 3 0

Utgående balans 121 87

Not 24   Övriga kortfristiga  
skulder

2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Depositioner 57 68

Klientmedel 25 19

Skuld till återförsäljare 30 34

Övriga skulder 40 20

152 141

Not 23   Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Räntekostnader 11 9

Upplupna personalkostnader 18 14

Övriga upplupna kostnader 174 89

203 112

NOTER

Det verkliga värdet på upplåningen bedöms i all väsentlighet motsvara 
dess redovisade värde, eftersom merparten utgörs av kortfristig upplåning 
och diskonteringseffekten därmed inte är väsentlig. 

Fortsättning not 21

Redovisade belopp i MSEK, per valuta, för koncernens totala upp låning
är följande:

2017-12-31 2016-12-31

EUREUR 23 27

SEK 18 668 12 124

18 691 12 151

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

Rörlig ränta 2017-12-31 2016-12-31

Löper ut inom ett år 800 800

De lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfaciliteter 
som ses över vid varierande tidpunkter under 2018. Årets förändring av 
upplåning är i sin helhet kassaflödespåverkande och redovisas under 
finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen.

Genomsnittliga räntor under året:

2017-12-31 2016-12-31

Inlåning från allmänheten, %

SEK, direktkonto 0,63 0,64

SEK, ettårskonto 1,00 0,78

SEK, tvåårskonto 1,20 0,82

Emitterade Värdepapper, %

Certifikat 0,38 0,36

Obligation Senior Unsecured 1,24 —

Obligation Tier 2 4,00 —

Konvertibel 4,62 —
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Not 25  Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar  

värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Per 31 december 2017
Innehav för  

handels ändamål
Låne fordringar  

och kund fordringar
Innehav för  

handels ändamål
Övriga  

skulder
Summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

Tillgångar

Kundfordringar och
andra fordringar — 19 516 — — 19 516 19 516

Andra finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen 814 — — — 814 814

Aktier och andelar 125 — — — 125 125

Derivatinstrument som inne-
havs för handel 26 — — — 26 26

Likvida medel — 1 533 — — 1 533 1 533

Summa 965 21 049 — — 22 014 22 014

Skulder 

Upplåning och utgivna 
certifikat — — — 18 689 18 689 18 689

Derivatinstrument - verkligt 
värde option — — 2 — 2 2

Leverantörsskulder och
övriga skulder — — — 186 186 186

Summa — — 2 18 875 18 877 18 877

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Per 31 december 2016
Innehav för  

handels ändamål
Låne fordringar  

och kund fordringar
Innehav för  

handels ändamål
Övriga  

skulder
Summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

Tillgångar

Kundfordringar och  
andra fordringar — 13 254 — — 13 254 13 254

Andra finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen 317 5 — — 322 322

Aktier och andelar 40 — — — 40 40

Derivatinstrument som inne-
has för handel 33 — — — 33 33

Likvida medel — 1 021 — — 1 021 1 021

Summa 390 14 280 — — 14 670 14 670

Skulder 

Upplåning — — — 12 151 12 151 12 151

Leverantörsskulder och
övriga skulder — — — 173 173 173

Summa — — — 12 324 12 324 12 324
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Företagsgruppen

Kapitalkrav 2017-12-31 2016-12-31

Kreditrisk 1 400 940

Marknadsrisk 9 6

Kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA-
risk) 2 1

Operativ risk 180 140

Kapitalkrav Pelare I 1 591 1 087

Sammanställning av kapital

Kvarvarande kapital efter pelare I 1 747 1 303

Kapitaltäckningskvot 2,10 2,20

Total kapitalrelation 16,8 % 17,6 %

2017-12-31 2016-12-31

Exponeringar företagsgruppen (Kreditrisk) Exponering Riskvägt belopp Minimikrav (8 %) Exponering Riskvägt belopp Minimikrav (8 %)

Kommun och andra samfälligheter 492 — — 335 — —
Säkerställda obligationer 341 34 3 — — —
Institutexponeringar 1 610 322 26 1 070 214 17

Företagsexponeringar 8 063 7 977 638 4 207 4 207 336

Hushållsexponeringar 9 415 6 909 553 7 352 5 514 441

Oreglerade poster 1 618 1 627 130 1 259 1 259 101

Poster förknippade med särskilt hög risk 21 33 2 — — —
Övriga poster 597 597 48 558 558 45

Totalt 22 157 17 499 1 400 14 781 11 752 940

Företagsgruppen

Kapitalbas 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital 3 080 2 565

Avdrag immateriella tillgångar –240 –175

Kärnprimärt kapital 2 840 2 390

Supplementärt kapital 498 —
Avdrag från primärt och supplementärt 
kapital — —
Utvidgad kapitalbas — —
Kapitalbas 3 338 2 390

Collector AB är moderholdingbolag i en finansiell företagsgrupp (konsoli-
derad situation) där dotterbolagen Collector Bank AB, Colligent Norge 
AS samt Collector Ventures 1 KB ingår. 

Informationen om företagets kapitaltäckning i detta dokument avser 
sådan information som ska lämnas enligt 6 kap. 3-4 §§ Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag och som avser information som framgår 
av artiklarna 92.3 d och f, 436 b och 438 i förordningen (EU) nr 575/2013 
och av 8 kap. 7 §23 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt kolumn a bilaga 
6 i kommissionens genom förandeförordning (EU) nr 1423/2013. Övriga 
upplysningar som krävs enligt FFFS 2014:12 och förordningen (EU) nr 
575/2013 lämnas på företagets hemsida www.collector.se.

Information om kapitalbas och kapitalkrav
För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen 
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag, kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013), lagen om kapital-
buffertar (2014:966) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). 

Syftet med reglerna är att säkerställa att företaget hanterar sina 
risker och skyddar kunderna. Reglerna säger att företagets kapitalbas 
ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet (kapitalkravet 
för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk).

Collector tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk. 
Kapital basen måste uppgå till minst 8 % av det riskvägda exponeringsbe-
loppet. Exponeringsbeloppet beräknas genom att fördela bolagets poster 
i och utanför balansräkningen på olika riskklasser. För respektive risk-
klass finns ett flertal olika riskvikter. Hur fördelningen sker mellan risk- 
klasser och de under liggande riskvikterna beror på typ av exponering 
och motpart.

För operativ risk tillämpas basmetoden (15 % av de tre senaste årens 
genomsnittliga rörelseintäkter justerat för utdelningar från koncernföretag).

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

Not 26  Kapitaltäckningsanalys

NOTER
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Företagsgruppen

Belopp i TKR Not 2017-12-31 2016-12-31

Kärnprimärkapital efter eventuella avdrag 2 840 1 877

Övrigt primärkapital efter eventuella avdrag — 513

Supplementärt kapital efter eventuella avdrag 498 —

Kapitalbas 3 338 2 390

Riskexponeringsbelopp 19 887 13 584

Kapitalbaskrav för

 – kreditrisk 1 400 940

 – marknadsrisk 9 6

 – kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA-risk) 2 1

 – operativ risk 180 140

Kapitalkrav Pelare 1 1 591 1 087

Kärnprimärkapitalrelation 14,3 % 13,8 %

Primärkapitalrelation 14,3 % 17,6 %

Total kapitalrelation 16,8 % 17,6 %

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav 8,5 % 8,2 %

varav kapitalkonserveringsbuffert 2,5 % 2,5 %

varav kontracyklisk buffert 1,5 % 1,2 %

varav systemriskbuffert 0,0 % 0,0 %

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 8,3 % 7,8 %

Specifikation av kapitalbas

Kärnprimärkapital

Aktiekapital 10 9

Övrigt tillskjutet kapital 1 313 801

Ej utdelade vinstmedel 1 239 838

Reviderat nettoresultat netto efter avdrag för förutsebara utdelningar och kostnader 518 404

3 080 2 052

Avgår:

 – Immateriella tillgångar 240 175

 – Uppskjutna skattefordringar — —

Summa kärnprimärkapital 2 840 1 877

Övrigt primärkapital

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder — 513

Avdrag — —

Summa övrigt primärkapital — 513

Supplementärt kapital

Tidsbundna förlagslån 498 —

Avdrag — —

Summa supplementärt kapital 498 —

Total kapitalbas 3 338 2 390

fortsättning not 26

NOTER
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NOTER

Not 29  Händelser efter balansdagen

• Collector Bank inleder ett smarbete med 24SevenFinans samtidigt 
som Collector Ventures investerar i samma bolag.

• Adam Ritzén anställs som ny försäljnings- och marknadschef och 
Johanna Niklassson blir ny kommunikationschef.

• Collector Bank presenterar rapporten ”Convert” som visar att e-handeln 
mellan företag ligger långt efter e-handel riktad till konsumenter.

Not 28   Transaktioner med närstående

Fastighets AB Balder äger Collector AB till 44,07 % per 2017-12-31.  

2017-12-31 2016-12-31

Intäkter och kostnader med närstående 
2016

Inkassotjänster

Fastighets AB Balder 6 6

Övriga närstående 0 0

Företags och Fastighetskrediter

Oscar Properties — 6

24 Storage Service AB — 1

Garden Growth 4 —

Nakd one World 1 —

Övriga närstående 0 6

Inlåning

Fastighets AB Balder 2 0

Övriga närstående 0 0

Konvertibler

Collector Bank AB 1 —

Övriga närstående 0 —

Summa 14 19

fortsättning not 28   Not 27   Ställda säkerheter  
och eventualförpliktelser

2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 800 800

Summa ställda säkerheter 800 800

Eventualförpliktelser Inga Inga

Utöver ställda säkerheter använder sig koncernen/bolaget av
covenanter/lånevillkor.

Utestående mellanhavanden per balans-
dagen 2017-12-31 2016-12-31

Företags och Fastighetskrediter

Oscar Properties — 60

24 Storage Service AB — 50

Garden Growth 70 —

Nakd one World 25 —

Övriga närstående 10 42

Summa 105 23 152

Inlåning

Fastighets AB Balder 202 500

Övriga närstående 3 3

Summa 205 503

Konvertibler

Collector Bank AB 42 —

Övriga närstående 21 —

Summa 63 —

Collector tillhandahåller tjänster inom inkasso och företags- och fastighets-
krediter till närstående parter. Dessa sker på marknadsmässiga villkor.  
Inlåningen är till gällande villkor för Collectors respektive sparkonto. 
Konvertibler har haft en genomsnittsränta under 2017 på 4,62 %

För information om ersättning till styrelse och ledande befattnings-
havare, se not 5.
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Rapport över totalresultat

Resultaträkning

MSEK Not
2017-01-01
–201-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

Övriga rörelseintäkter 30 79 65
79 65

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 31, 32 –76 –63
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 33 –13 –13
Rörelseresultat –10 –11

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag — 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 34 9 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 34 –4 0
Resultat efter finansiella poster –5 –11

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 35 14 18
Resultat före skatt 9 7

Inkomstskatt 36 0 –2
Årets resultat 9 5

MSEK
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Årets resultat 9 5
Övrigt totalresultat — —
Summa totalresultat för året 9 5

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

2017
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Balansräkning
MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 37 24 31

24 31
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 38 7 6

7 6
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 39 1 381 1 299
Andra långfristiga fordringar 40 5 5

1 386 1 304
Summa anläggningstillgångar 1 417 1 341

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 25 29
Övriga fordringar 13 12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 11 5

49 46

Kassa och bank 24 5
Summa omsättningstillgångar 73 51
SUMMA TILLGÅNGAR 1 490 1 392

MODERBOLAGET
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Balansräkning
FORTSÄTTNING

MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (102 690 502 aktier) 10 10

Reservfond 18 18
Fond för utvecklingsutgifter 13 12

41 40
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 274 1 274
Balanserat resultat –92 –96
Årets resultat 9 5

1 191 1 183
1 232 1 223

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 42 4 4

4 4
Avsättningar

Avsättningar skatt 2 —

2 0
Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 87 —

87 —

Kortfristiga skulder

Inlåning från allmänheten 1 1
Leverantörsskulder 5 5
Skulder till koncernbolag 149 153
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 6

165 165
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 490 1 392
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Ställda säkerheter  
och  eventualförpliktelser

MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter 43 — —

Eventualförpliktelser 43 400 400

Eget kapital
2017 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Aktiekapital Reservfond
Fond för utveck-

lingsutgifter Överkursfond
Balanserat 

resultat

Moderbolaget
Vid årets början 10 18 12 1 274 –91
Årets resultat — — — 9
Nyemission stamaktier — — — — —
Omföring av egenupparbetade aktiverade 
utvecklingsutgifter — — 1 — –1

Kostnader och skatteeffekt vid börsnotering — — — — 0
Vid årets slut 10 18 13 1274 –83

2016 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Aktiekapital Reservfond
Fond för utveck-

lingsutgifter Överkursfond
Balanserat 

resultat

Moderbolaget
Vid årets början 9 18 — 762 –78
Årets resultat — — — — 5
Nyemission stamaktier 1 — — 512 —
Omföring av egenupparbetade aktiverade 
utvecklingsutgifter — — 12 — –11

Kostnader och skatteeffekt vid börsnotering — — — — –6
Vid årets slut 10 18 12 1 274 –91

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET
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Kassaflödesanalys

MSEK Not
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster –5 –11

– varav erhållen ränta 0 0

– varav erlagd ränta –2 0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

– Avskrivningar 13 13

– Övriga ej kassaflödespåverkande poster –8 —

0 2

Betald skatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 0 2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–) /Minskning (+) av rörelsefordringar –2 –6

Ökning (+) /Minskning (–) av rörelseskulder –3 19

Kassaflöde från den löpande verksamheten –5 15

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –4 –2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –4 –13

Investeringar i dotterbolag –81 –557

Försäljning av dotterbolag — 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –89 –572

Finansieringsverksamheten

Erhållet/lämnat koncernbidrag 18 40

Nyemission stamaktier — 505

Upptagna lån 21 21 100 —

Amortering –5 —

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 113 545

Årets kassaflöde 19 –12

Likvida medel vid årets början 5 17

Likvida medel vid årets slut 24 5

MODERBOLAGET
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Not 32  Anställda och personalkostnader
2017-12-31 2016-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Moderbolag

Styrelsen 57 50

Övriga ledande befattningshavare 63 55

2017-12-31 2016-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och 

 ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och 

 ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderbolag 3,3 0,2 1,8 0,6

2017-12-31 2016-12-31

Löner och andra ersättningar fördelade per land  
och mellan styrelseledamöter m. fl och övriga anställda Styrelse, VD

Övriga  
anställda Styrelse, VD

Övriga  
anställda

Moderbolag

Sverige 3,3 — 1,8 —
Moderbolaget totalt 3,3 — 1,8 —

1)  Avser enbart ersättning till styrelsen. 

Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelse och VD.

Not 30  Övriga rörelseintäkter
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Moderbolaget

Management fee 79 665

Övrigt 0 0

79 65

Moderbolagets intäkter består till största delen av management fee
ifrån dotterbolagen.

Not 31   Arvode och kostnadsersättning  
till revisorer

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

PwC 
Sverige

PwC 
Övriga

PwC 
Sverige

PwC 
Övriga

Moderbolaget

Revisionsuppdrag 1,1 — 1,0 —

Revisionverksamhet utöver
revisionsuppdraget 0,4 — 0,5 —

Skatterådgivning 1,0 — 0,1 —

Övriga tjänster 0,1 — 1,3 —
       
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok- 
föringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt övriga 
arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra. Revisionsverk-
samhet utöver revisionsuppdraget innebär andra kvalitetssäkringstjänster 
som ska utövas enligt författning, bolagsordning, stadgar eller avtal. Skatte-
rådgivning innehåller både rådgivning och granskning av efterlevnad inom 
skatteområdet. Övriga tjänster är andra uppdrag.

Redovisningsprinciper moderbolaget
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings lagen  
och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Principerna är de samma för 
moderbolaget som för koncernen förutom nedan stående undantag.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen i enlighet med RFR2. 

Koncernuppgifter
Av moderbolagets transaktioner mätt i kronor avser 2,0 % (0,1 %) av 
kostnaderna och 100 % (100 %) av intäkterna andra  företag inom hela 
den företagsgrupp som företaget tillhör.

NOTER
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Not 36  Inkomstskatt
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Moderbolaget

Periodens inkomstskatt 0 –2

Skatt från tidigare år 2 0

Uppskjuten skatt –2 —

0 –2

Avstämning av effektiv skatt % % Belopp

Resultat före skatt 9 7

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22,0 –2 22,0 –2

Ej avdragsgilla kostnader –1 0

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Kostnader som ska dras av men som ej ingår i resultatet 1 0 0
Schablonränta hänförlig till periodiseringsfond 0 0

Skatt från tidigare år 2 0

0 –2

NOTER

Not 33  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Moderbolaget

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 11 11

Inventarier 2 2

13 13

Not 35   Bokslutsdispositioner, övriga
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Moderbolaget

Erhållna och lämnade koncernbidrag 14 18

Återföring från periodiseringsfond — —

Avsättning till periodiseringsfond — 0

Överavskrivningar 0 0

14 18

Koncernbidrag hos moder bolaget går enligt RFR2 över resultaträkningen. 

Not 34   Finansiella intäkter och kostnader
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Koncernen

Emitterade värdepapper - ränteintäkter —4 —

Omvärdering värdepapper 9 —

Reverskredit och övriga räntekostnader 0 0

Övriga ränteintäkter 0 0

Finansiella poster netto 5 0
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Not 39  Andelar i koncernbolag
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 299 742

Årets förvärv 82 44

Aktieägartillskott — 513

Årets avyttring — —

1 381 1 299

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag:

Dotterbolag / Org nr / Säte Antal andelar Andel i % Redovisat värde

Collector Bank AB, 556597-0513, Göteborg 1 494 220 100,00 1 198

Colligent Inkasso AB, 556527-5418, Göteborg 1 000 100,00 57

Collector Ventures 1 KB, 969780-2180, Stockholm KB delägare 80,00 126

1 381

Not 38  Inventarier
2017-12-31 2016-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 13 11

Nyanskaffningar 4 2

Avyttringar och utrangeringar — —

17 13

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –7 –5

Avyttringar och utrangeringar — —

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden –3 –2

–10 –7

Redovisat värde vid periodens slut 7 6

Not 37  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2017-12-31 2016-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 79 65

Nyanskaffningar 4 14

Avyttringar och utrangeringar — —

83 79

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –48 –37

Årets avskrivning enligt plan –11 –11

Återläggning avskrivning på avyttringar — —

–59 –48

Redovisat värde vid periodens slut 24 31
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Not 43  Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
2017-12-31 2016-12-31

Moderbolaget

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar — —

Summa ställda säkerheter — —

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser till förmån för Collector Bank AB 400 400

Ansvar som kommanditdelägare i Collector Ventures 1 KB — —

400 400

NOTER

Not 41   Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Moderbolaget

Förutbetalda leverantörsfakturor 10 5

Övriga förutbetalda kostnader 1 —

11 5

Not 42  Obeskattade reserver
2017-12-31 2016-12-31

Moderbolaget

Periodiseringsfond år 2012 1 1

Periodiseringsfond år 2013 2 2

Periodiseringsfond år 2014 0 0

Periodiseringsfond år 2016 0 00 0
Överavskrivningar 1 1

4 4

Not 40   Andra långfristiga  
fordringar

2017-12-31 2016-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 5 5

Årets förvärv — —

5 5

Not 44  Förslag till vinstdisposition
2017-12-31

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående  
vinstmedel om 1 191 MSEK disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 191

Summa 1 191
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Göteborg den 26 mars 2018

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-24 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS 
sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redo-
visningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en  
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lena Apler
Ordförande

Liza Nyberg
VD

Christoffer Lundström

Cecilia Lager Anna Settman

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Reuterskiöld Erik Selin
Vice ordförande

Azita Shariaty

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Rebecka Öhman
Auktoriserad revisor



49

2017

Till bolagsstämman i Collector AB, org.nr 556560-0797

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Collector AB för år 1 januari 2017 till 31 december 2017. Bolagets årsredo-
visning och koncernredovisning ingår på sidorna 7-48 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU och lagen om årsredovisning i kreditin-
stitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

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

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

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

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

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

Collectors huvudsakliga verksamhet bedrivs i det helägda dotter- 
bolaget Collector Bank AB varför huvuddelen av vår revision avser detta 
bolag och genomförs av det centrala revisionsteamet. Vår revision 
genomförs löpande under året och vi träffar styrelsen och diskuterar 
våra observationer i samband med revisionsplanering, avrapportering 
från granskning av intern kontroll under hösten samt i samband med 
årsbokslutsgranskning.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av 
väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga 
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller 
fel. De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar 
med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa 
väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet. 
Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens 
inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tid-
punkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och samman-
tagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.

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

Särskilt betydelsefulla områden

Reservering för befarade kreditförluster
Per 31 december 2017 uppgår koncernens balanspost Utlåning och 
fordringar till 19 507 MSEK, netto efter avdrag för reserv för befarade 
kreditförluster om 638 MSEK. Posten utgör därmed en väsentlig del av 
koncernens balansräkning. För att fastställa storleken på reserv för 
befarade kreditförluster måste företagsledningen göra bedömningar om 
låntagarnas framtida återbetalningsförmåga. Den inneboende komplexi-
teten i kombination med postens storlek och behovet av omfattande IT 
stöd ökar risken för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporte-
ringen och gör värdering av lånefordringar till ett särskilt betydelsefullt 
område i revisionen. 

Beräkning av reserv för befarade kreditförluster baseras på ledningens 
bedömningar om framtida kassaflöden och valda diskonteringsräntor. 
Detta innebär subjektiva bedömningar både vad gäller när i tiden reser-
veringar ska redovisas och storleken på reserveringarna.

Collector har processer för reservering av individuellt identifierade 
fordringar samt modeller för gruppvis reservering av egen utlåning. 

Från 1 januari 2018 tillämpas IFRS 9, den nya redovisningsstandarden för 
redovisning av finansiella instrument. Den nya modellen för beräkning 
av reserv för befarade kreditförluster innebär en stor förändring och 
kräver, utöver systemstöd, ytterligare bedömningar för att kunna fast-
ställa återvinningsvärdet 

För en beskrivning av fordringarnas typ och storlek, förknippade risker, 
viktiga redovisnings- och värderingsprinciper, inklusive effekten av över-
gång till IFRS 9, och information kring ledningens väsentliga uppskatt-
ningar, hänvisar vi till bolagets beskrivning i Förvaltningsberättelsen och 
Not 1 på sidorna 16 – 25 samt not 17.

Revisionsberättelse
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Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vår revision av bolagets värdering av lånefordringar har omfattat både 
test av den interna kontrollen och substansgranskning av kreditreser-
veringar. 

Test av intern kontroll har innefattat:
• granskning av godkännandeprocessen för nya krediter,
• granskning av information i systemet mot upprättade avtal,
• testning av generella IT-kontroller såsom behörighetstilldelning, 

åtkomst till applikationer och förändringar i produktionsmiljö, 
• testning av kreditreserveringsprocessen inklusive ledningens 

utvärdering av modellerna för kreditreserveringar.

Vid vår substansgranskning har revisionsteamet inklusive våra 

värderingsspecialisters arbete innefattat:

• intervjuer med Collectors ansvariga för värdering i syfte att 

utvärdera viktiga antaganden och bedömningar, 

• analytisk granskning där jämförelser och bedömning av historisk 

data används för att bedöma rimligheten i prognoser för 

portföljernas framtida utveckling,

• stickprovsvis granskning av använda parametrar och indata till 

prognostiserade framtida kassaflöden,

• utvärdering och stickprovsvis validering av modeller avseende 

beräkning av kreditreserveringarna.

Vi har utvärderat Collectors arbete med implementeringen av 
IFRS 9. Vidare har vi stickprovsvis testat och bedömt väsentliga 
antaganden i modellen.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Den tryckta versionen av detta dokument innehåller även annan infor-
mation än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1 - 6 samt på sidorna 52 - 61. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna information. 

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

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

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

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

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

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

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionenswebb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_
dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisions- 
berättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för Collector AB för år 1 januari 2017 till 31 december 2017 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

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

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

Göteborg den 26 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Rebecka Öhman
Auktoriserad revisor

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

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

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvalt-
ningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspek-
tionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, utsågs till Collector 
ABs revisor av bolagsstämman den 25 april 2017 och har varit bolagets 
revisor sedan 4 april 2008.
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Collectors hållbarhetsarbete är nära samman- 
kopplat med våra kärnvärden: etik, engagemang 
och entreprenörskap. Som ett växande bolag har vi 
ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av 
det samhälle vi verkar i – lokalt som globalt. Under 
2017 har hållbarhetsarbetet på allvar implementerats 
i verksamheten. Hållbarhetsrapporten omfattar 
moderbolaget Collector AB (org. nr 556560-0797) 
och samtliga enheter som konsolideras i Collectors 
koncernredovisning för samma period vilka finns 
specificerade i not 39 i koncernredovisningen.
 Ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor i Collector är 
styrelsen, som definierar den strategiska inriktningen 
och fastställer policyramverk och kontrollprocesser. 
VD ansvarar för att integrera hållbarhetsarbetet i 
verksamheten och varje funktion ansvarar för att 
driva och utveckla arbetet inom sitt ansvarsområde.
 Styrelseordförande Lena Apler och VD Liza 
Nyberg samtalar här om hur hållbarhetsfrågor är 
en integrerad del i strategin och vilken avgörande 
roll de har för Collectors framtida affärer.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Fokus på framtiden
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Vad betyder hållbarhet för Collector?
Lena: Hållbarhet är livsnödvändigt för att vi ska kunna vara rele-
vanta, nu och sannolikt ännu mer i framtiden. Vi vill skapa ett 
långsiktigt värde för våra kunder, medarbetare, ägare och för 
samhället i stort genom att jobba främst inom de sociala och 
ekonomiska delarna av hållbarhetsagendan. För mig handlar 
hållbarhet om att vi måste ha en uppfattning om de förändringar 
som sker i vår omvärld, hur de kommer att påverka våra kunder 
och vår verksamhet, och hur vi väljer att agera. Hållbarhet inne-
bär långsiktighet – att inte gå efter snabba eller enkla lösningar 
utan att ha uthållighet för att göra saker rätt, välja bort affärer 
som inte lever upp till våra etiska krav och att våga satsa på 
idéer som kan bidra till att bygga värde för våra intressenter på 
lång sikt. 

Hur är hållbarhet integrerat i Collectors mål och strategier?
Liza: Vi måste vara både långsiktiga och agila för att kunna 
genomföra vår tillväxtstrategi. I vårt dagliga arbete handlar håll-
barhet om hur vi agerar och tar ansvar i alla våra relationer, med 
människor, andra företag och i samhället. Det genomsyrar allt vi 
gör och genom våra värdeord entreprenörskap, etik och enga-
gemang finns hållbarhet med i ryggraden hos våra medarbetare. 
Genom ett strategiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete kan vi 
hitta och tillvarata möjligheter samtidigt som vi minimerar risker. 
Vårt uppdrag är att skapa ett långsiktigt värde för våra kunder, 
medarbetare, ägare och för samhället i stort. 

Vad är er främsta nyckel till framgång?
Lena: Företagskulturen är helt avgörande för vår framgång. 
Vi har en fantastiskt kultur! Jag gillar att citera Peter Drucker:  
”Culture eats strategy for breakfast” – strategier måste hela 
tiden utvecklas, arbetas om och anpassas efter verklighetens 
förändringar men kulturen håller över tid och fungerar både som 
vår drivkraft och vägledning. För att bibehålla kulturen i vår 
snabba tillväxt måste vi alla vara kulturbärare och leva enligt våra 
kärnvärden. Utmaningen är att växa med varsamhet och vara 
noggranna med att rekrytera människor som kan bidra till vår 
företagskultur.

Liza: Vår största tillgång och det som verkligen särskiljer Collector 
från andra aktörer i branschen är vår unika företagskultur och 
våra medarbetare. Det ligger en enorm kraft i det driv och det 
engagemang som våra medarbetare visar. Vi ska ha roligt på 
jobbet och inspirera varandra till att komma med nya idéer. Vi 
säger aldrig att ”det där är omöjligt”. I stället säger vi ”Kul idé – 
sådär har vi aldrig gjort!”

Hur ska ni möta framtidens kundbehov?
Lena: Med lyhördhet! Utvecklingen går väldigt snabbt och vi 
måste ha förmågan att utvecklas med våra kunder och att förstå 
och möta deras behov. Det gör vi genom att ha en dialog med 
kunderna, genom att vara flexibla, genom att förverkliga idéer 
och hitta nya sätt att leverera det som kunden vill ha. Gärna 
innan kunden själv ser sitt behov av en ny lösning. En integrerad 
syn på hållbarhet är en förutsättning för att kunna förstå och 
möta kundens framtida behov i ett samhälle i stor förändring. 

Liza: Vår omvärld förändras, det måste vi förhålla oss till. En inte-
grerad syn på hållbarhet är en förutsättning för att kunna förstå 
och möta kundens framtida behov. Vårt agila arbetssätt och 
höga kompetens inom digitala lösningar gör att vi kan utmana 
konventioner och hitta nya lösningar som är såväl smidigare och 
effektivare för människor och miljö som säkrare än de veder-
tagna. Vi vill skapa en kundupplevelse som bygger på digital 
teknik, men som ändå upplevs som tillgänglig, genuin och per-
sonlig. Vi ska lösa kundens uppgift och möjliggöra kundens 
idéer på ett sätt som är både enkelt, smidigt och säkert. 

Vad har ni lyckats med under 2017 – vad är du stolt över? 
Liza: Jag är stolt över att vi har skapat en stark organisation av 
människor med olika bakgrund och många kompetenser, som 
tycker att det är kul att jobba hos oss. Vi har lyckats växa med 
god lönsamhet. Vår skalbara och flexibla egenutvecklade IT-
plattform möjliggör att vi har kunnat vara snabba med nya pro-
dukter som t.ex. Spira, B2B Checkout och snart även digitala 
bostadslån. Vi är med och leder den digitala utvecklingen i bran-
schen och ser många möjligheter framöver. Jag är också stolt 
över våra starka kundrelationer som präglas av våra starka vär-
deringar entreprenörskap, etik och engagemang – vi hittar nya 
lösningar, vi är schyssta och transparenta och vi bryr oss om 
kunden. 

Vad är nästa steg i Collectors hållbarhetsarbete?
Lena: Nu har vi satt grunden med en organisation, kultur och en 
digital plattform som är agil och fokuserad på framtidens möjlig-
heter och risker. När det gäller hållbarhetsarbetet är vårt nästa 
steg att ha en strukturerad dialog med våra intressenter, förtyd-
liga våra ambitioner och sätta strategin. 

Liza: Vi ser att strategisk hållbarhet får en allt tydligare roll i våra 
affärer. Vi ska ligga steget före regelverket som påverkar vår 
industri och bidra till att förstå och hantera riskerna med bran-
schens digitala utveckling. Under resans gång måste vi fortsätta 
att utveckla strukturer och processer för vårt arbete, något som 
blir viktigare allt eftersom vi växer. 
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VÅR OMVÄRLD 

Fokus på framtiden 
Vi lever i en tid av stora förändringar där nyckeln till framgångsrika affärer är att ha ett långsiktigt framtidsfokus. Det betyder att vi måste 
förstå hur samhället utvecklas, hur det påverkar våra affärer och vilka förväntningar våra intressenter har på oss. Fyra megatrender 
påverkar vårt samhälle - demografiska förändingar, en sammankopplad värld, tillgång till resurser och klimatförändringar. Genom att 
analysera dessa trender kan vi förstå hur förutsättningarna kommer att förändras i vår sektor, för våra kunder och framtidens risker och 
möjligheter. Vi kan därmed fortsätta att ligga i framkant genom att hitta lösningar, möjligheter och möta kundernas behov i en föränderlig 
värld. De tre första megatrenderna kommer att ha betydlig inverkan på Collectors verksamhet, medan vi bedömer att klimatförändringar 
har mindre påverkan. 

Förändrade förutsättningar: 
• Big data
• Nätbrottslighet (cyber crime)
• Marknadsreglering
• Bankens roll i förändring.

SAMMANKOPPLAD VÄRLD I en sammankopplad värld förändras våra relationer med varandra och 
med vår omvärld. Med Collectors digitala plattform innebär digitalise-
ringen och dess konsekvenser nya sätt att interagera och dela informa-
tion. Möjligheter öppnas genom big data samtidigt som det är viktigt att 
säkerställa att kundernas integritet skyddas. Vi kommer att se ökande 
utmaningar från nätbrottlighet (cyber crime) som vi bemöter med robusta 
system.  

Vi samarbetar med aktörer inom den finansiella sektorn för att gemen-
samt motverka nätbrottslighet och kommer även att se en fortsatt 
utveckling av marknadsregleringar för att anpassa oss till branschens 
nya förutsättningar. 

Bankernas roll kommer att förändras med de möjligheter som digitalise-
ringen ger. Kärnan i vår affär är vårt digitala erbjudande och styrka inom 
digital kompetens. Vi fokuserar på kundernas behov och vad vi kan göra 
för att förenkla och förbättra finansiella transaktioner, öka tryggheten 
samt hantera risker för våra kunder. 

Förändrade förutsättningar: 
• Cirkulär ekonomi

TILLGÅNG TILL RESURSER Tillgång till resurser kommer bl.a. att leda till ökade kostnader, ny lag-
stiftning och regleringar. Vi kan möta detta genom att arbeta agilt och 
se till att vår verksamhet är så effektiv som möjligt samt genom att hitta 
affärsmöjligheter kopplade till cirkulär ekonomi. 

Förändrade förutsättningar: 
• Arbetsmarknaden i Norden 
• Ökande inkomstskillnader 
• Förändrat konsumentbeteende

DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR Demografiska förändringar kommer att påverka oss på flera sätt. Med en 
åldrande befolkning och allt större efterfrågan på kunniga medarbetare 
inom digitalisering, kommer kompetens att vara en allt större bristvara, 
inte minst digital spetskompetens som är viktigt för Collector. Vår 
respons är att utveckla nya sätt att hitta och utveckla kompetens genom 
samarbeten med lokala aktörer och universitet. 

Ökande ekonomiska skillnader i samhället gör att det är viktigt för oss att 
bidra till våra kunders kunskap om god privatekonomi och ekonomiska 
förpliktelser. 

Förändrat konsumentbeteende mot online-kanaler och delningsekonomi 
ställer nya krav på vår förmåga att utveckla lösningar och möta kunden i nya 
kanaler. 

1  

2  

3



Hållbarhetsrapport   55

2017

1. Tillgångar
Vi har kunnat skapa en resurseffektiv, högpresterande 
organisation och ett kundfokuserat erbjudande genom att 
investera följande tillgångar i vår affärsmodell: 

Personalstyrka och strukturkapital
Vår organisation har under de senaste åren haft en kraftig till-
växt. Medelantalet anställda har de senaste fem åren ökat från 
201 till 376. Vårt strukturkapital innefattar bl.a. processer, ram-
verk och verktyg för godkännande och hantering av krediter, 
inklusive vår scoringmodell för godkännande av lån. En indikator 
på att dessa processer fungerar är våra kreditförluster, som har 
legat under 1,5% sedan 2013 och på 1,1% under de två senaste 
räkenskapsåren.

Digital plattform 
Vi har en unik digital plattform som är egenutvecklad, modul- 
baserad och flexibel. Under 2017 lanserades tre nya produkter: 
appen Spira som förenklar sparandet i aktier, en B2B checkout- 
lösning till våra företagskunder och Collector appen som ger tyd-
lig överblick över våra användares ekonomi.

Finansiellt kapital
Vår starka resultat- och vinsttillväxt har skapat en stabil och hög 
kapitalbas och som uppgick till 3 338 MSEK vid utgången av 
2017 att jämföra med 553 MSEK för år 2013. Kapitalrelationen 
uppgick 2017 till 17 %. Under de senaste fem åren var den genom- 
snittliga årliga tillväxttakten 29 % för intäkter och 37 % för resultat 
efter skatt.

2. Affärsmodell
Collectors affärsmodell beskriver hur våra affärer skapar lång- 
siktigt hållbart värde för våra viktigaste intressenter; kunder, 
medarbetare, ägare och samhället. Vi förädlar våra tillgångar 
genom ett unikt framgångsrecept och som främst utgörs av föl-
jande parametrar:
• Vår företagskultur är central där våra kärnvärden entreprenör- 
 skap, etik och engagemang ligger som grund för hur vi agerar. 
• En strategi med lönsam tillväxt i fokus där vi i 18 år uppvisat  
 stark tillväxt. 
• Innovationskraft och agilt tänkande innebär att vi är idé- 
 fokuserade och har förmåga att både komma upp med bra 
 idéer och genomföra dem för att kunna erbjuda våra kunder  
 nytänkande och digitala finansieringslösningar.

3. Resultat 
Vi skapar följande värden för våra intressenter; 
• Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina idéer genom 
 digitala finansieringslösningar, sparprodukter med ränta och  
 stöd till bättre beslut och tryggare affärer.
• Våra medarbetare trivs och får konkurrenskraftig lön med  
 goda möjligheter att utveckla sin kompetens. 
• Genom fortsatt stark och lönsam tillväxt strävar vi efter 
 att generera god avkastning på investerat kapital till våra  
 aktieägare. 
• Till samhället bidrar vi med skattebetalningar, arbetstillfällen  
 och finansiering av företag som bidrar till samhällstillväxt och  
 vi gör det med låg miljöpåverkan. 

Digital plattform
Finansiellt kapital
Personalstyrka och 
strukturkapital

KUNDER
Finansierings-
lösningar, spar-
produkter och 
affärsstöd

MEDARBETARE
Erbjuds konkurrenskraftig lön 
och möjlighet till komptensut-
veckling

ÄGARE
Avkastning på investerat 
kapital

SAMHÄLLE
Skatt, arbetstillfällen och företagsfi-
nansiering som bidrar till samhälls-
tillväxt

Strategi  
för långsiktig 
lönsam tillväxt

STRATEGI

Agilt tänkande

 

INNOVATIONSKRAFT

Värdeord

VÄRDERINGARTILLGÅNGAR

DET VÄRDE VI SKAPAR

RESULTAT

Finansieringslös-
ningar för privat-  
och företagskunder. 
Resurseffektiv.

COLLECTORS AFFÄRSMODELL
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Entreprenörskap
Collector har sitt ursprung i en stark entreprenörs förmåga att 
utmana konventioner vilket lever vidare som ett förhållningssätt i 
den dagliga verksamheten. Nyfikenhet, kreativitet, öppenhet för 
nya lösningar och en stark kämparanda bidrar till att vi på 
Collector vågar tänka annorlunda. Vi är snabbfotade och har 
inget bagage med gamla system och hierarkier. 

Kundrelationer
I den bransch där vi verkar är förtroendekapital en grundförut-
sättning. Vi strävar efter att vara tillgängliga, att visa respekt och 
att kunna erbjuda bra lösningar.

Ansvarsfull kreditgivning är en central aspekt för ett långsik-
tigt värdeskapande. Vi beviljar bl.a. privatlån (blancolån) endast 
till personer som bedöms kunna betala tillbaka sina lån. För att 
kunna göra tillförlitliga kreditbedömningar har vi utvecklat en 
avancerad digital scoringmodell som baseras på miljontals data-
punkter (big data). Modellen utvecklas löpande i syfte att för-
bättra urvalskriterierna och förbättra kvaliteten i kreditstocken. 
Under 2017 beviljades 40 % av samtliga låneansökningar för 

privatlån mot 48 % för 2016. Ambitionen är att hålla en låg och 
stabil kreditförlustnivå. För 2017 uppgick den till 1.1 %. 

Vi har en restriktiv inställning till direkt marknadsföring. Våra 
lån förmedlas till 97 % av låneförmedlare där våra lånevillkor 
tydligt framgår och kan jämföras mot andra långivare. 

Det är även viktigt att kunna säkerställa att våra kunder lätt 
och enkelt kan kontakta oss vid behov. Utmaningen är att kunna 
hjälpa kunderna när de behöver utföra en transaktion eller önskar 
annan hjälp. Eftersom vi anser det viktigt att kunna bemöta kunden 
med rätt kompetens och samtidigt få förståelse för kunders behov 
har Collector en egen kundservicefunktion. 

Kundservicen arbetar genom olika kanaler och svarar varje 
vecka på cirka 12 000 samtal, 6 000 e-mejl och cirka 400 frågor 
i vårt chatforum. Våra kunder har olika bakgrund och kundtjänsten 
behärskar i dagsläget 15 olika språk. Under 2017 besvarades 
85 % av samtalen inom 90 sekunder. Årligen görs en mätning på 
nöjdkundheten av vår service. och för 2017 uppgick den till 4.41 
på en skala från 1-5 (4.38 för 2016). Sedan juni 2017 har vi via 
SMS frågat kunderna om problemet löstes vid kontakten till 
kundtjänsten och 89 % svarade ja. 

ENTREPRENÖRSKAP  står för inno- 
vationskraft, nytänkande och drivkraft. 
Det innebär att vi driver förändring, är 
målinriktade och vågar utmana. Vi är 
öppna för nya intryck, vill ständigt 
utvecklas och brinner för att skapa 
möjligheter och förverkliga idéer.

RELEVANTA HÅLLBARHETSFRÅGOR 

• Kundrelationer
• Finansiell kunskap
• Långsiktigt lönsam tillväxt
• Hållbara produkter

ETIK  står för respekt, empati och 
integritet. Det innebär att vi är ansvars-
kännande, öppna och rakryggade. 
Vi visar respekt för varandra, våra 
kunder, samarbetspartners och övriga 
intressenter. Vi står för det vi gör och 
fattar medvetna beslut utifrån ett 
holistiskt synsätt.

RELEVANTA HÅLLBARHETSFRÅGOR 

• Etiska affärer och motverkan 
 av finansiell brottslighet
• Arbetsförhållanden och 
 mänskliga rättigheter
• Transparens
• Skatt

ENGAGEMANG  står för delaktighet, 
energi och passion. Det innebär att vi 
alltid ger vårt bästa och gärna går den 
extra milen för att hitta den bästa 
lösningen. Vi brinner för vår uppgift, 
jobbar nära våra kunder och imponerar 
med vår förmåga att ge snabba besked.

RELEVANTA HÅLLBARHETSFRÅGOR 

• Tillgång till kompetens
• Mångfald
• Kompetensutveckling
• Arbetsmiljö och hälsa 
• Effektiv resursanvändning
• Samhällsengagemang

FOKUSOMRÅDEN 
Collectors hållbarhetsarbete bygger på våra tre kärnvärden entreprenörskap, etik och engagemang som genomsyrar all vår verk- 
samhet och vårt förhållningssätt till de människor, företag och samhällen som vi kommer i kontakt med. Målet är att kunna skapa ett 
långsiktigt värde för kunder, medarbetare, ägare och samhälle. 
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Collectors inkassobolag Colligent har utvecklat ett nytt och 
lösningsfokuserat förhållningssätt för att lösa kunders problem. 
Genom att lyssna, analysera situationen med juridisk kompetens 
samt vara lösningsorienterad har ofta nya vägar ur en skuldsitua-
tion hittats, vilket gynnar alla parter. Våra rådgivare inom inkasso-
verksamheten har akademisk examen inom juridik och kan därför 
ge kunden kvalificerade råd i processen. 

Finansiell kunskap 
Vi har ett ansvar att se till att våra kunder får korrekt och relevant 
information för att kunna fatta optimala ekonomiska beslut.

Vi strävar efter att bidra till en ökad kunskap om privatekonomi 
och ekonomiska förpliktelser hos våra kunder. Det gör vi genom 
att aktivt främja ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kund- 
erna i produktutveckling, försäljning och rådgivning, kredit- 
givning samt inkassohantering. Vi har också en roll i att öka 
den finansiella kunskapen bland unga och i marginaliserade 
områden. Se våra exempel Veckopengen och Albert. 

Långsiktigt lönsam tillväxt 
Vi har visat en kontinuerligt stark och lönsam tillväxt sedan 
starten. Detta bidrar till att ge trygghet och stabilitet både för 
kunder och medarbetare såväl som utifrån ett samhällsperspektiv. 
Sedan 2005 har våra intäkter visat en genomsnittlig årlig tillväxt-
takt på 29 % och resultatet efter skatt har ökat med i snitt 52 %.

Hållbara produkter 
I utvecklingen av nya produkter involveras Compliancefunktionen 
tidigt i utvecklingen för att säkerställa att regulatoriska regler 
efterlevs samt att robusta processer och kontrollrutiner är på 
plats. Framöver ser vi en potential i att integrera fler hållbarhets- 
kriterier i utvecklingen av nya produkter utifrån ett bredare per-
spektiv och på ett strukturerat sätt. 

Vårt digitala arbetssätt är också mer resurseffektivt än i tradi-
tionella bankverksamheter, med lägre förbrukning av resurser 
som papper och transport. Vår digitala plattform är uppbyggd i 
moduler och därmed kontinuerligt utvecklings- och utbyggningsbar 
vilket gör oss flexibla att leda utvecklingen framåt. 

Etik
God affärsetik är en förutsättning för förtroendeskapande hos 
kunder, medarbetare och samhälle. Styrmedel för organisationen 
och en tydlig etisk kompass hos våra medarbetare präglar hela 
vår verksamhet. Affärer ska göras på ett schysst sätt och med 
respekt för det ansvar vi har i relationerna med våra viktiga 
intressenter och med samhället vi verkar i. 

Etiska affärer och motverkan av finansiell brottslighet 
Finansiell brottslighet omfattar företeelser som penningtvätt, 
finansiering av terrorism, mutor och korruption. För Collector är 
det viktigt att såväl stävja brottslighet i samhället som att skydda 
vår verksamhet och varumärke. Det är vårt ansvar att förebygga 
och förhindra kriminellt beteende. Relevanta risker inom vår sek-
tor är t.ex. mutor och annan korruption, samt missbrukande av 
makt för egen vinning bland våra medarbetare och i våra interak-
tioner med andra företag, personer eller samhällsinstitutioner. Vi 
motverkar aktivt detta genom utbildning, robusta system och 
kontroller. Mycket av riskhanteringen styrs av regleringar, men vi 
har även valt att införa kompletterande rutiner, såsom Collectors 
Etiska kommitté (se nedan). 

Collector har tydliga styrdokument och processer samt regel-
bunden utbildning av sina medarbetare för att motverka penning-
tvätt och finansiering av terrorism, samt för att kunna upptäcka 
och rapportera misstänkta transaktioner. Företagets Compliance-
funktion kontrollerar efterlevnaden av lagar, Finansinspektionens 
föreskrifter och styrelsens styrdokument och rapporterar direkt 
till styrelsen som t.ex. kravet på information om sina kunder enligt 
Finansinspektionens regler för Know your customer. Utöver detta 
sker en löpande övervakning av transaktioner genom filter som 
flaggar för olika utfall, och om en misstänkt transaktion identifieras 
genom dessa, anmäls det till finanspolisen. 

CASE  Collector Ventures
Collector Ventures investerar i nya fintech-bolag och har 
hittills investerat i ett tjugotal startups. Gemensamt för 
dessa är att de har en tydlig affärsidé som svarar mot ett 
behov på marknaden, inte sällan med spridande av 
finansiell kunskap som en del av affärsmodellen, som att 
underlätta för människor att fatta bättre beslut kring sin 
konsumtion.

CASE  Gimi (Veckopengen) 
Ett av de företag som Collector Ventures har investerat i 
är Gimi, som erbjuder appen Veckopengen för barn och 
föräldrar som vill lära sig mer om att hantera pengar. 
Genom appen kan veckopengen betalas ut och sparas, 
och barnet kan också sätta egna sparmål och tjäna 
pengar genom olika uppgifter hemma. 

CASE  Albert – den digitala matteläraren
Ett sätt att bygga finansiell kunskap är att verka för bättre 
mattekunskaper hos unga. Collector samarbetar med 
företaget eEducation Albert, som har utvecklat appen 
Albert för digital läxhjälp. Syftet är att tillgängliggöra kun-
skap för alla genom teknisk innovation och bygger på arti-
ficiell intelligens. Matematikuppgifter finns inlagda, häm-
tade från skolans material för högstadiet så att eleverna 
kan få hjälp med de uppgifter de inte kan lösa. Appen har 
laddats ner av en stor andel av landets högstadieelever 
och responsen har varit överväldigande positiv.
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För att säkerställa att hela organisationen känner till, förstår 
och följer våra etiska regler har vi ett ramverk med policies och 
processer för information, uppföljning och kontroll. Alla med- 
arbetare får en utbildning i Collectors etiska riktlinjer vid anställning, 
och varje år genomförs complianceutbildningar för samtliga be- 
rörda medarbetare, som inkluderar ämnen som antikorruption 
och penningtvätt. 

Ett etiskt förhållningssätt är också en del av kreditbedöm-
ningen av företagskunder. Innan Collector beviljar en kredit eller 
påbörjar en affärsrelation med ett nytt företag, granskar man 
verksamheten utifrån ett finansiellt perspektiv och etiska krav. 
Det är inte endast Illegala branscher som utesluts utan även 
alkohol-, tobak- och pornografisk verksamhet. Även andra affärs-
modeller som inte anses vara etiska kan få avslag i Kreditkom-
mittén. Vår utmaning framöver är att ytterligare systematisera 
detta arbete med processer som stöder vår fortsatta tillväxt. 

Rapportering av potentiella avvikelser
Om någon, anställd eller kund, uppmärksammar oegentligheter, 
är det viktigt att denna information delges. Vi har tydliga riktlinjer 
kring detta och information om att missförhållanden ska rappor-
teras till närmaste chef. Det finns också , enligt myndighetskrav, 
implementerat ett whistleblowing-system, som hanteras av 
extern part där anmälarens anonymitet kan garanteras. Målet 
med dessa vidtagna åtgärder är att kunna upptäcka och åtgärda 
eventuella missförhållanden så tidigt som möjligt. Under 2017 
inkom inga fall via visselblåsarfunktionen. 

Etisk kommitté 
Om ett etiskt dilemma uppkommer i relationen med kunder eller 
medarbetare, tas det upp i Collectors Etiska kommitté som består 
av VD, HR Director, Head of Legal och Head of Compliance. 

Exempel på ärenden kan vara när det kommer till vår känne-
dom att en kund eller leverantör uppträtt eller gett uttryck för 
värderingar som vi inte delar. Den etiska kommittén ska fatta 
vägledande beslut för affärsverksamheten i syfte att säkerställa 
att Collector tydliggör verksamhetens värdegrund entreprenör-
skap, engagemang och etik.

Integritet och sekretess 
Banksektorn är i ökande grad en måltavla för nätbrottslighet. 
Därför är det viktigt för Collector att tillhandahålla robusta system 
och rutiner för att upptäcka och förhindra försök till nätbrottslighet 
samt möta den ökande aktiviteten och antalet försök till intrång.

Genom den senaste tekniken och ökat fokus på säkerhet har 
vi byggt kontrollsystem genom bl.a blockchain-teknologi och 
event sourcing som förbättrar spårbarheten och kontrollen av 

transaktioner. Med molnbaserad datalagring minskas vår sårbar-
het och vi sprider risker. Finansinspektionen kontrollerar och 
godkänner vår lösning för datalagring. 

Fokus på säkerhet genomsyrar vårt utvecklingsarbete och det 
finns IT-säkerhetsarkitekter i alla utvecklingsteam. Antal försök 
till intrång har ökat men inga försök har hittills lyckats ta sig ige-
nom vårt säkerhetssystem. 

Riskkontrollfunktion
Compliancefunktionen, riskkontrollfunktionen och internrevision 
genomför kontroller av processer och rutiner enligt av styrelsen 
fastställda granskningsplaner. Utmaningen är att ligga steget 
före nuvarande lagstiftning, eftersom den tekniska utvecklingen 
ofta driver förändringar i snabbare takt än vad lagar och regler 
hinner hantera.

Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter
Hos Collector råder nolltolerans mot alla former av diskriminering 
eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi kräver 
respekt för mänskliga rättigheter både i den egna verksamheten 
hos våra leverantörer och hos våra affärspartners. 

För att ge en enhetlig bild av ramverket kring affärsetik så har 
arbete påbörjats med att upprätta en uppförandekod. Under 
2018 kommer utbildning att ges till alla medarbetare för att 
säkerställa att de känner till och agerar i enlighet med koden. 

Leverantörskedja
Alla våra direkta leverantörer finns i länder och sektorer med 
låg risk för missförhållanden vad gäller mänskliga rättigheter. 
Kontrollen av dessa faktorer sker i dagsläget endast genom 
självutvärdering av leverantörerna. Målet för 2018 är att samt-
liga våra leverantörer undertecknar vår leverantörspolicy där 
de förbinder sig att följa våra krav på goda arbetsförhållanden, 
respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och hänsyn 
till miljön. 

Transparens
För Collector innebär transparens att ha ett öppet och tillgängligt 
arbetssätt och att ge tillgång till relevant och rättvisande information 
om företagets strategier, resultat och andra faktorer som kan 
inverka på intressenternas beslut. Vi strävar efter att ge tydlig 
information om villkor till kunder. Informationen till kunderna finns 
tillgänglig på vår hemsida och vår kundservice kan kontaktas via 
telefon, mail och chatt. 
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Gentemot våra ägare, medarbetare och finansmarknaden har vi 
en öppen dialog där vi eftersträvar att ge så korrekt och relevant 
information om vår verksamheten som möjligt. Vi uppnår trans-
parens gentemot våra ägare via öppna dialoger på våra bolags-
stämmor och genom regelbundna möten. I samband med kvar-
talsrapporteringar hålls telefon- eller livepresentationer som 
finns att tillgå på vår hemsida. En löpande kontakt och dialog förs 
med Finansinspektionen.

De anställda får regelbunden information via vårt intranät 
och möten hålls månadsvis med samtliga medarbetare via video- 
länk. Den löpande dialogen sker främst via medarbetarnas 
direkta chefer.

Skatt
Collector har sedan vi grundades betalat inkomstskatt där verk-
samheten bedrivs, vilket är en självklar del av att ta vårt ansvar 
som samhällsmedborgare. Under de fem senaste åren har 
Collector betalat totalt 451 MSEK i inkomstskatt. 

Engagemang
Genom strategisk hållbarhet visar vi ett tydligt engagemang 
gentemot våra medarbetare och vår omvärld. De frågor som har 
en stark koppling till engagemang ger oss rätt förutsättningar för 
att genomföra vår tillväxtstrategi. 

De hållbarhetsfrågor som präglas av vårt engagemang är 
starkt kopplade till vårt kunderbjudande och hur vi levererar det 
med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi vill förstå och möta våra 
kunders behov innan kunderna själva har sett behovet. Vi söker 
efter nya bättre lösningar och sätt för att kunna erbjuda finans- 
iella tjänster med bra villkor till våra kunder och att göra det 
enkelt för kunden att hantera sin ekonomi. 

Våra medarbetare ska känna att de får förverkliga idéer som 
de och andra tror på. Engagemanget gäller både hur vi agerar 
som kollegor och ledare, men även i relationer med kunder, 
affärspartners och med vårt samhälle. 

Tillgång till kompetens
Collector strävar efter att vara en attraktiv och dynamisk arbets-
plats för drivna människor med olika personligheter och bak-
grunder. Vi har en stark och närvarande grundare och starka 
kvinnliga förebilder, någonting som många sökanden berättar 
att de inspireras av. Vi har byggt upp ett systematiskt HR-arbete 
med processer för rekrytering, introduktion, kompetens- och 
ledarutveckling. 

För Collector är kompetensen både vår största styrka och en 
framtida utmaning. Det är nödvändigt för oss att kunna attrahera 

kompetenta medarbetare som trivs hos oss och som vi får chansen 
att utveckla. 

Idag saknas 30 000 personer med rätt IT-kompetens på den 
svenska arbetsmarknaden och konkurrensen om den bästa kom-
petensen kommer sannolikt att hårdna ytterligare. Collector 
arbetar aktivt för att attrahera spetskompetens inom detta 
område och har erfarit att många lockas till Collector genom vet-
skapen om möjlighet att få arbeta med den senaste tekniken. Vi 
har utvecklat ett nära samarbete med Chalmers för att underlätta 
rekryteringen av spetskompetens. 

Framtidens IT-kompetens har inte nödvändigtvis gått den tra-
ditionella utbildningsvägen och finns inte bara på de största uni-
versiteten. Vi tror att framtidens bästa programmerare även kan 
finnas på många andra ställen och ha andra typer av bakgrunder. 

För att hitta dessa talanger startade vi Collector Academy, ett 
samarbete med Academic Work, som är en bootcamp för personer 
som inte har någon formell utbildning utan är motiverade och har 
rätt förutsättningar. Under tre månader får de 500 timmars utbild-
ning i kodning vilket motsvarar tre års kodning på universitet. 
Efter utbildning erbjuds deltagarna anställning med en mentor 
och fortsatt trainee-utbildning under det första året.

Det görs årligen en undersökning av hur våra medarbetare 
uppfattar Collector som arbetsgivare genom eNPS. Det ger oss 
möjlighet att jämföra oss med konkurrerande arbetsgivare och 
hitta förbättringsmöjligheter. Vid den senaste mätningen gjord i 
maj 2017, var eNPS 35 ( jämfört med ett nordiskt snitt på 7). Vi 
kommer under 2018 att implementera mer frekventa mätningar 
och mer stöd till ledarna i processen att proaktivt och systema-
tiskt arbeta med medarbetarnas trivsel. 

Mångfald
På Collector ser vi styrkan i olikheter och inkludering, för att 
skapa en dynamisk och kreativ organisation och för att kunna 
förstå och bemöta våra kunder. Det är ett inneboende synsätt 
och arbetssätt hos Collector – vi söker kompetenser, personer och 
personligheter som kompletterar en grupp med de egenskaper 
som gruppen saknar. Medelålder på Collector är 34 år. Av de 
anställda vid årets slut utgjorde andelen kvinnor 52 % och 
andelen män 48 %. Av de ledande befattningshavarna var 63 % 
kvinnor och i styrelsen var andelen kvinnor 57%.

Vi vill spegla samhället även vad gäller andra olikheter.  
Tillsammans kan vi t.ex. idag tala 20 olika språk. Vi arbetar till-
sammans med det sociala företaget Mitt Liv med utvecklingen av 
inkluderande ledarskap och deltar även i deras mentorprogram 
för personer med utländsk bakgrund. 
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Arbetsmiljö och hälsa 
I vår arbetsmiljö finns inga hälsofarliga arbeten. Vi uppmuntrar till 
en sund och hållbar livsstil och arbetar kontinuerligt för att 
säkerställa medarbetares hälsa och välbefinnande, inklusive den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Korttidssjukfrånvaron 
uppgick under året till 3,3 % (3,3). Personalomsättningen var 
15,8 % (17,1). 

Kompetensutveckling
Vi vill att våra medarbetare ska få möjlighet att utvecklas till sin 
fulla potential och satsar därför mycket på kompetensutveckling. 
Detta är speciellt viktigt för oss eftersom vi arbetar med tekno-
logi som ständigt utvecklas.

Varje medarbetare har en individuell plan för kompetens- 
utveckling, som anpassas efter behov. Förutom individuella 
program, arrangeras varje vecka en kompetenslunch inom IT,  
där ett ämne presenteras under 1,5 timme och dit det varje vecka 
finns 30 platser som alla kan anmäla sig till. Inom IT-organisatio-
nen har vi även återkommande ”Improvement days”, vilket inne-
bär att våra utvecklare ungefär en gång i månaden får ta en dags 
avbrott från sina dagliga uppgifter för att t.ex. utveckla egna 
idéer, driva ett eget projekt eller sätta sig in i någonting nytt.

Resurseffektiv verksamhet
Även om vår egen påverkan på miljön är begränsad, har vår 
verksamhet en indirekt påverkan genom våra leverantörers 
energianvändning – framförallt energiförbrukning och eventuella 
utsläpp kopplade till vår serverkapacitet. Vi arbetar utifrån en 
cloudbaserad serverlösning, vilket både är säkrare och mer flexi-
belt än att ha egna servrar. Det är även effektivare utifrån ett 

energiförbrukningsperspektiv till följd av att vår datakapacitet 
hanteras storskaligt av Microsoft vars serverhallar är mer energi-
effektiva jämfört med de flesta andra. Den serverhall som 
Collector använder har en ”power usage effectiveness” på 1.07-
1.08 jämfört med en snittnivå på 1.70 i branschen. Microsoft  
klimatkompenserar för CO2-utsläpp för all kapacitet som 
Collector köper. 

I februari 2018 flyttade Collectors huvudkontor, där merparten 
av våra medarbetare arbetar, in i nya lokaler i Göteborg. Bygg-
naden och lokalen är Guld-klassificerad enligt internationella 
miljöcertifieringssystemet LEED, vilket är det högsta betyget 
utifrån ett miljöperspektiv. 

Samhällsengagemang
Vårt samhällsengagemang är fokuserat på frågor som har en 
stark koppling till våra kärnvärden. Det ska även präglas av lång-
siktighet och enligt principen hjälp till självhjälp. Tidigare i denna 
rapport beskrivs våra lokala samarbeten med Mitt Liv och Albert 
som är nära kopplade till hållbarhetsfrågorna mångfald och 
finansiell kunskap. 

Collector har också ett samarbete med organisationen Hand 
in Hand där vi stöder ett byprojekt i Marappagoundar Pudhur i 
Indien. Även här handlar det om att ge förutsättningar för männ-
iskor att själva förändra sin livssituation. Hand in Hand gör det 
möjligt för kvinnor att starta egna företag och på så sätt ta sig 
och sina familjer ur fattigdom för gott. Engagemanget för Hand 
in Hand är också ett sätt att få våra medarbetare, samarbets-
partners och kunder att lyfta blicken och se utanför Sverige. 

CASE  Mitt Liv
Collector samarbetar med det sociala företaget Mitt Liv, 
som arbetar för ökad integration på den svenska arbets-
marknaden genom mentorprogram, rekrytering och 
kompetensutveckling. Mitt Livs modell bygger på hjälp till 
självhjälp, med mentorskap och skapande av möten som 
skapar möjligheter både för kompetenta personer med 
utländsk bakgrund som vill in på den svenska arbetsmark-
naden, och för de organisationer som deltar genom att 
tillföra ny kompetens och en bredare rekryteringsbas. 
Genom samarbetet har vi hittat nya, duktiga medarbetare 
och ökat organisationens kompetens. 
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VÄSENTLIGA FRÅGOR 
Vi har identifierat de viktigaste hållbarhetsfrågorna genom en 
väsentlighetsanalys som ligger till grund för den här rapporten 
och för prioriteringarna i vårt hållbarhetsarbete framöver. Utifrån 
en analys av framtiden och de megatrender och förändringar vi 
förväntar oss i samhället, för våra kunder och för marknaden för 
digitala finansieringslösningar, har vi identifierat 18 viktiga frågor 
som påverkar Collectors konkurrenskraft och förmåga att skapa 
förtroende för våra nyckelintressenter.

Genom interna intervjuer med en utvald grupp nyckelpersoner 
inom Collector värderades varje enskild frågas relevans fram till 
2020 utifrån två perspektiv:

• Intressenter – intressentarnas uppfattning om frågans be- 
tydelse för deras syn på Collector och vår förmåga att skapa 
värde för dem. Analysen har gjorts utifrån sex intressentgrup-
pers perspektiv – privatkunder, företagskunder, aktieägare, 
medarbetare, samhälle och myndigheter.

• Värdeskapande – frågans inverkan på Collectors förmåga att 
skapa värde utifrån tre olika interna perspektiv – strategi, kultur 
och innovationskraft.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 på sidorna 52-61 och för att den är upprättad i enlighet 

med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 

Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 26 mars 2018

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson

Auktoriserad revisor

Baserat på analysen har vi delat upp resultatet i fyra kategorier:

Frågor där vi kan göra störst skillnad 
• Etiska affärer och att motverka finansiell brottslighet 
• Transparens
• Nöjda kunder 
• Finansiell kunskap
• Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter
• Ansvarsfull skatt
 
Frågor som mest stödjer vår affärsmodell 
• Tillgång till kompetens
• Kompetensutveckling 
• Mångfald
 
Frågor som framförallt skapar förtroende för Collector 
• Samhällsengagemang 
• Långsiktigt lönsam tillväxt
• Hållbara produkter
• Arbetsmiljö och hälsa

Frågor som kräver mer kommunikation: 
• Integritet och sekretess
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Collector AB ("Collector") är ett svenskt publik bolag med säte i 
Göteborg. Bolagets aktier har under 2017 varit noterade på Nasdaq 
Stockholm. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt 
Svensk kod för bolagsstyrning (koden) och årsredovisningslagen 
och ger en sammanfattande beskrivning över Collectors styrning 
under verksamhetsåret 2017. Koden, som finns tillgänglig på 
www.bolagsstyrning.se, bygger på principen ”följa eller förklara” 
vilket innebär att avvikelser från en eller flera bestämmelser kan 
göras. Eventuella avvikelser ska anges och skälen till dessa samt 
beskriva vilken lösning som istället har valts.

Under 2017 har ingen avvikelse från koden förekommit. 
Collector har inte haft någon överträdelse avseende Nasdaq 
Stockholms Regelverk för emittenter eller god sed på aktie- 
marknaden. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av 
Collectors revisor, se sidan 70.

Ägande och rösträtt 
Vid utgången av 2017 hade Collector 5 869 aktieägare enligt 
det av Euroclear Sweden förda aktieägaregistret. Collectors 
huvudaktieägare är Fastighets AB Balder som innehar cirka 44 % 
av aktiekapitalet och rösterna. De tio största aktieägarna stod 
för motsvarande cirka 85 % av kapitalet. Aktiekapitalet per den 
30 december 2017 uppgick till 10 269 050  SEK fördelat på 102 
690 502 stamaktier. Bolaget har en (1) aktieserie där varje aktie 
berättigar ägaren till en röst vid bolagsstämman. Ägarfördel-
ningen framgår av sid 9. 

Bolagsstämman
Aktieägarnas rätt att besluta i Collectors angelägenheter utövas 
på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i
Collector. Bolagsstämman väljer i enlighet med bolagsordningen 
bolagets styrelse och utser även revisorer för bolaget. Extra 
bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns 
eller om Collectors revisorer eller ägare till minst 10 procent av 
samtliga aktier i bolaget begär det. Årsstämman hålls i Göteborg 
under våren. Vid stämman fattas bl a beslut om ändringar i 
bolagsordning, förändring i aktiekapital, fastställande av resultat 
och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning, 
eventuell utdelning och andra dispositioner beträffande bola-
gets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, arvode 
till styrelseledamöter och revisor, val av styrelseledamöter och 
revisor, fastställande av nomineringsförfarande, riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare, liksom andra viktiga 
angelägenheter. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex 
veckor och senast två veckor före årsstämman. Formalia kring 
årsstämman regleras dels av Aktiebolagslagen och dels av 
bolagsordningen. För att kunna delta i beslut ska aktieägaren 
vara närvarande vid stämman, personligen eller genom ombud. 
Vidare krävs att aktieägaren är införd i eget namn i aktieboken 
vid visst datum före stämman och därutöver har anmält om delta-
gande till bolaget enligt viss ordning. Samtliga aktier berättigar 
innehavaren en (1) röst per aktie.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. 
Detta innebär mer än hälften av totalt avgivna röster, om inte 
annat särskilt anges i aktiebolagslagen. Aktieägare som vill få ett 
ärende behandlat vid årsstämman kan lämna förslag till bolaget 
fram till det datum som finns återgivet på hemsidan där även 
kontaktinformation finns.

Årsstämma 2017
Vid Collectors årsstämma den 23 april 2017 var 95 aktieägare 
representerade med ett innehav motsvarande 80 % av totalt antal 
aktier och röster i bolaget. Vid stämman var bolagets revisor och 
samtliga styrelseledmöter närvarande. Fullständigt protokoll från 
bolagsstämman finns tillgängligt på hemsidan. Stämman fattade 
följande beslut:
• fastställande av resultat- och balansräkningar för moder- 

bolaget och koncernen, dispositioner beträffande bolagets 
resultat enligt fastställd balansräkning

• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
• fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet 

revisorer och revisorssuppleanter
• fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
• val av styrelse, styrelseordförande och revisor
• fastställande av nomineringsförfarande
• fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare 
• fastställande av priniper av riktlinjer för valberednings 

tillsättning
• bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

av aktier
• emission av personalkonvertibler om nominellt högst 

100 MSEK

Valberedning
Enligt beslutade principer på årsstämman 2017 ska valbered- 
ningen bildas efter det att styrelsens ordförande senast den 
sista bankdagen i september identifierat de tre röstmässigt 
största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en 
ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre röst-
mässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot 
till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen 
beredas tillfälle att utse ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter 
ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra Collectors 
valberedning. På hemsidan återges information om instruktion 
för valberedningen. 

I fråga om styrelsens sammansättning har valberedningen i sitt 
arbete tillämpat bolagets mångfaldspolicy. Mångfaldspolicyn 
återspeglar punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vilken 
föreskriver att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verk-
samhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig 
sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende 
de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet 
och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

Bolagsstyrningsrapport
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Valberedningen har i sitt arbete således beaktat värdet av mång-
fald. I sin strävan att uppnå mångfald har valberedningen beaktat 
såväl vikten av en jämn könsfördelning som att styrelsen ska 
vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika bakgrunder. 
Styrelsen för räkenskapsåret 2017 har bestått av sju kvinnor och 
tre män. Den föreslagna styrelsen inför årsstämman 2018 innebär 
att styrelsen kommer inneha samma könsfördelning. 

Valberedningens sammansättning inför stämman 2018:

Ledamot

Oberoende i
förhållande 
till bolaget 
och bolags-
ledningen

Oberoende i
förhållande till 
bolagets större 
aktieägare

31 december 
2017, % av röster

Lena Apler (ordförande) 
Helichrysum gruppen 
AB

Nej  Ja 3,8

Christoffer Lundström,
StrategiQ Capital
och Provobis

Ja Nej 12,7

Erik Selin, 
Fastighets AB Balder

Ja Nej 44,1

Fabian Hielte, Ernström 
Finans AB

Ja Ja 5,3

Valberedningen har fram till den 28 februari 2018 haft två möten 
samt kontakt däremellan. På hemsidan finns samtliga dokument 
från valberedningen inför årsstämman 2018.

Revisor
Enligt bolagsordningen ska Collector ha minst en och högst 
två revisorer vars mandatperiod löper intill slutet av den års-
stämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Vid årsstämman 
2017 valdes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB till 
Collectors revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som 
hålls under 2018. Huvudansvarig revisor har varit auktoriser-
ande revisor Peter Nilsson. Revisorn granskar och avlämnar 
revisionsberättelse över sin revision av Collectors årsredovisning 
och koncernredovisning, över bolagets disposition av sitt 
resultat, och över styrelsens och VD:s förvaltning. 

Vid årsstämman 2017 beslutades att ersättning till revisorn 
skulle utgå enligt godkänd räkning. För specifikation av ersätt-
ning till revisorn se not 6. 

Styrelse
Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation 
och förvaltning och ska enligt bolagsordningen bestå av minst 
tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna 
väljs på ett år. Ingen begränsning finns för hur länge en leda-
mot kan sitta i styrelsen. 

Vid årsstämman 2017 omvaldes styrelseledamöterna Lena 
Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström, Cecilia Lager och Azita 
Shariaty. Vilhelm Schottenius hade undanbett sig omval. Som 
nya styrelseledamöter valdes Patrik Reuterskiöld och Anna Sett-
man. Till styrelseordförande valdes Lena Apler, dock att Erik 
Selin inträdde som styrelseordförande intill dess att ny VD till-
trätt och ersatt Lena Apler i sin roll som tillförordnad VD. För en 
mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till 
sidorna 66-67.

Styrelsesammansättningen uppfyller kraven avseende 
oberoende ledamöter. Styrelseordföranden Lena Apler var 
tf VD t.o.m. 1 september 2017 och ingick under den tiden även 
i företagsledningen.

Styrelsens arbetsordning och arbete under 2017
Under året har det hållits 14 styrelsemöten varav 12 ordinarie, ett 
konstituerande och ett extraordinarie styrelsemöte. Ledamö-
ternas närvaro presenteras i tabellen nedan. 

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen och 
bolagsordningen. Arbetet följer en årligen fastställd arbets-
ordning som omfattar dels de ärenden om styrelsen ska 
behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels arbetsfördel-
ningen inom styrelsen, med särskilda åtaganden för ordför-
ande. I arbetsordningen anges också regler för den ekonom-
iska rapporteringen till styrelsen samt närmare regler för VD:s 
ansvar och befogenheter. Styrelsens ordförande utses av sty-
relsen. Styrelsens handlingsplan 2017 har behandlat följande 
områden:
• Januari–mars: Årsredovisningen 2016 samt externrevisionens 

och internrevisionens Iakttagelser rörande årsbokslutet 2016.
• April–juni: Kvartalsrapport, konstituerande styrelsemöte, 

interna processer.
• Juli–september: Delårsrapport, strategi, IT, HR och organis-

ation, fastställande av extern-och internrevisorerna, plan för 
revisionsarbetet.

• Oktober–december: Kvartalsrapport, compliance, riskbudget 
och finansiell treårsplan, ersättningsfrågor och utvärdering av 
styrelsens arbete.

Styrelse vald vid stämman 2017

Mötesnärvaro 2017 Oberoende av:

Ledamot Befattning Invald Född Styrelsemöten Ersättningsutskott
Risk- och 
revisionsutskott 

Bolaget och
bolagets ledning

Bolagets större
aktie ägare

Lena Apler Ordförande 1999 1951 14/14 4/4 6/6 Nej Ja

Erik Selin Vice ordförande 2011 1967 13/14 4/4 5/6 Ja Nej

Cecilia Lager Ledamot 2016 1963 14/14 6/6 Ja Ja 

Christoffer Lundström Ledamot 2007 1973 13/14 4/4 Ja Nej 

Patrik Reuterskiöld Ledamot 2017 1976 5/5 Ja Ja

Anna Settman Ledamot 2017 1970 7/7 Ja Ja

Azita Shariaty Ledamot 2016 1969 11/14 Ja Ja 
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Utvärdering av styrelsens arbete
För att förbättra styrelsens effektivitet och utveckla arbetsformen 
görs årligen en styrelseutvärdering. Styrelseordförande ansvarar 
för denna utvärdering och presenterar resultatet för valbered-
ningen. Syftet med utvärderingen är att få ta del av styrelse-
ledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka 
åtgärder som skulle kunna vidtas för att effektivisera styrelsear-
betet samt om styrelsen är kompetensmässigt väl balanserad. 
Underlaget för utvärderingen utgör ett viktigt underlag för valbe-
redningen inför årsstämman. Under 2017 har ordföranden anlitat 
HR Commitment AB för en styrelseutvärdering. Resultatet av ut 
värderingen har rapporterats till både styrelsen och valbered-
ningen. I allt väsentligt bedöms styrelsens arbete fungera 
mycket väl.

Styrelseutskott 
Styrelsen har inrättat två styrelseutskott för att effektivisera, 
bereda och handlägga vissa definierade frågor. 

Risk- och revisionsutskott
Risk- och revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets 
finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för 
finansiell rapportering, internkontroll, internrevision och risk-
bedömning efterlevs och är tillämpbara samt fastställa bolagets 
riskaptit. Risk- och revisionsutskottet har även till uppgift att 
stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer 
och revisorsarvoden. Risk- och revisionsutskottet sammanträder 
minst tre gånger per år. Risk- och revisionsutskottet har under 
2017 bestått av Lena Apler, Erik Selin och Cecilia Lager och har 
haft sex möten under 2017. 

Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskot-
tets främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut 
i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersätt-
ningar till VD och övriga medlemmar i koncernledningen samt 
följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning 
och långsiktiga incitamentsprogram. 

Ersättningsutskottet har även som uppgift att föreslå riktlinjer 
för ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättnings-
utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter utsedda av 
bolagsstämman. Det nuvarande ersättningsutskottet består 
styrelseordförande Lena Apler, vice styrelseordförande Erik 
Selin och styrelseledamot Christoffer Lundström.

VD och ledningsgrupp
VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet 
med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD ansvarar 
för att hålla styrelsen informerad om bolagets verksamhet och att 
säkerställa att styrelsen har ett så rättvisande och korrekt besluts-
underlag som möjligt. VD har en kontinuerlig dialog med styrelsens 
ordförande för att informera om koncernens utveckling. 

Collectors högsta ledning består av VD Liza Nyberg och CFO 
Maria Lykken Ljungdahl. Den utvidgade ledningsgruppen utgörs 
av Mikael Anstrin (CBDO), Susanne Bruce (COO), Camilla Dorvall 
(CIO), Thomas Gunnarsson (Country Manager Norway), Sandra 
Schedwin (HR-chef) och Aki Tusa (Country Manager Finland). 

Ersättning
Ersättning till styrelse 
Arvode och annan ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. 
Vid årsstämman 2017 beslutades att arvode till styrelsen, för 
perioden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt  
2 400 000 SEK att fördelas med 300 000 SEK vardera till styrelse-
ordföranden och de valda styrelseledamöterna. Utöver det fast-
ställda styrelsearvodet till ordföranden Lena Apler utgick arvode 
från 1 januari – 1 september 2017 med 1 989 430 SEK som lön 
enligt avtal med Collector avseende tjänsten som tf VD.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2017 antogs riktlinjer för ersättning och andra 
villkor för ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersätt-
ning bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika 
att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande 
utgår inte någon rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska 
således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära 
förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning. Därutöver kan 
årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga
incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incita-
mentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas lön 
och andra anställningsvillkor som är sådana att koncernen alltid kan 
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till 
rimlig kostnad för Collector. Den fasta lönen ska vara marknads-
mässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande 
befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbets-
insats. 

För ledande befattningshavare förekommer, utöver fast lön under 
uppsägningstiden, avgångsvederlag. Lön och avgångsvederlag 
ska, för envar som omfattas av riktlinjerna, sammantaget inte över-
stiga 24 fasta månadslöner. Andra förmåner ska motsvara vad som 
kan anses rimlig i förhållande till praxis på marknaden. De ledande 
befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknads-
mässiga i förhållande till situationen i det land där befattnings-
havarna stadigvarande är bofasta. 

Ersättning till ledande befattningshavare 
Den totala utbetalda bruttoersättningen till VD och övriga ledande 
befattningshavare inklusive grundlön, rörlig ersättning, pensions-
betalning samt övriga förmåner och ersättning uppgick 2017 till  
17 055 000 SEK. Av den totala ersättningen utgjorde 4 273 000 
SEK ersättning till VD och 12 782 000 SEK ersättning till ledande 
befattningshavare. 
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Företagskultur och arbetsmiljö
Collectors företagskultur utgår från våra tre kärnvärden; entre-
prenörskap, etik och engagemang som formar vårt förhållning-
sätt och hur vi agerar. Det finns dokumenterade policies för vart 
och ett av dessa områden. 

Arbetsmiljöarbetet är en stratgisk fråga för Collector där 
utgångspunkten är att kunna erbjuda en attraktiv och jämställd 
arbetsplats där alla behandlas med respekt och värdighet. Våra 
goda hälsotal är delvis en effekt av att vi har en ung organisation 
men vi uppmuntrar en sund, hållbar livsstil samt arbetar aktivt för 
att skapa hög trivsel. Vi strävar efter att ha ett klimat som känne-
tecknas av öppenhet, tydlighet och tillgänglighet och har en hög 
tilltro till den enskilda medarbetarens egna förmåga. 

 
Compliance och riskkontroll 
Collectors verksamhet är reglerad i lagen om finansierings- och 
bankverksamhet, en lagstiftning som har såväl utvidgats som 
utvecklats inom EU de senaste åren. Collector har ett systema-
tiskt arbetssätt omgärdat av ett betydande regelverk vad avser 
regelefterlevnad och riskkontroll. Collector har inrättat dels en 
Compliance- och dels en Riskkontrollfunktion. 

Compliancefunktionen har under det senaste året utvecklats 
starkt och leds av Håkan Svensson. Funktionen innefattar idag 
tre oberoende verksamheter; enheten för regelefterlevnad, 
enheten för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terror- 
ism samt funktionen Data Protection Officer. Data Protection 
Officer är en ny obligatorisk funktion i enlighet med EU:s Data-
skyddsförordning som träder i kraft i maj 2018. 

Utökning och förstärkning av Compliancefunktionen sker mot 
bakgrund av Collectors starka tillväxt, de stora förändringarna 
inom framförallt EU-regelverk och för att möta ett ökat behov av 
att säkerställa tydligt konsumentskydd. Därtill har utvecklingen i 
omvärlden riktat starkt fokus på åtgärder för att motverka pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism. Compliancefunktionens 
syfte är att utgöra ett stöd för verksamheten och tillse att verk-
samheten drivs enligt de regler och föreskrifter som gäller för 
den tillståndspliktiga verksamheten. Genom rådgivning, monito-
rering, utredningar och kontroller följer de oberoende kontrol-
funktionerna upp verksamhetens regelefterlevnad och verkar 
för proaktivt arbete för att minimera verksamhetens regulato-
riska risker. Compliancefunktionen är en oberoende funktion i 
förhållande till affärsverksamheten och rapporterar direkt till 
styrelsen. 

Riskkontrollfunktionens arbete utgår från Collectors över- 
gripande riskpolicy och innefattar riskkontroll, med vilket avses 
uppföljning och granskning av riskhanteringen. Riskkontrollfunk-
tionen ska verka för att samtliga risker i verksamheten identifie-
ras och tydliggörs samt att identifierade risker genom ändamåls-
enliga kontroller och adekvata analyser regelbundet utvärderas 
och rapporteras. Se vidare under avsnitt finansiell riskhantering 
sidan 20. Riskkontrollfunktionen leds av Martin Nilsson (Risk 
Control Officer) som rapporterar till VD. 

Internrevision 
Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion vars 
arbete baseras på en riskanalys och den revisionsplan som fast-
ställs av Collectors styrelse. KPMG är utsedda av styrelsen till 
internrevisor i Collector. Internrevisionen hjälper organisationen 
att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera 
riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser och 
föreslå förändringar där dessa kan bidra till ökad effektivitet. 
Internrevisionsarbetets inriktning och omfattning utgår från god 
internrevisionssed. 

Det yttersta ansvaret för riskhanteringen och den interna styr-
ningen och kontrollen ligger alltid på bolagets styrelse, som har 
internrevisionen som sitt kontrollerande organ. Internrevisionens 
roll beskrivs ibland som ”tredje linjens försvar”. I detta synsätt ses 
den operativa verksamheten som ”första försvarslinjen” och de 
oberoende kontrollfunktionerna för compliance och risk kontroll 
som den ”andra försvarslinjen”. Styrelsen får regelbundet åter-
koppling direkt, ifrån internrevisorn gällande bolagets interna 
kontroll och, kan om man så önskar utöka kontrollen vid behov.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del 
av den totala interna kontrollen inom Collector. Den syftar till att 
ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finans- 
iella rapporteringen och att den finansiella rapporteringen är 
upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisnings-
standarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsens ansvar 
för intern styrning och kontroll regleras i aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. I årsredo-
visningslagen uttrycks krav på att bolaget årligen ska beskriva 
bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende 
den finansiella rapporteringen. Styrelsen har det övergripande 
ansvaret för den finansiella rapporteringen. 

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs 
genom en rad skilda åtgärder och rutiner. VD ansvarar för att all 
extern finansiell information är korrekt och av god kvalitet. Bola-
gets revisorer har bl.a. till uppgift att granska redovisningsfrågor 
som är kritiska för den finansiella rapporteringen samt redovisa 
sina iakttagelser för revisionsutskottet och styrelsen. Förutom 
revision av årsbokslutet sker en översiktlig granskning av halv-
årsbokslutet samt en granskning av bolagets förvaltning och 
internkontroll.



Bolagsstyrningsrapport   66

2017

Lena Apler
Styrelseordförande sedan 2014. 
Styrelseledamot sedan 1999. 
Född 1951, svensk medborgare

Beroende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Oberoende 
i förhållande till större ägare i 
bolaget.

Kurser i ekonomi och marknads-
föring, Göteborgs Universitet, 
SEB IHU (intern högre bank-
utbildning). Gästproffesor vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs 
Universitet.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Skistar AB 
(publ), Swedish Fintech Associa-
tion, Connect Väst, FinansKompe-
tensCentrum, Västsvenska Han-
delskammaren

Relevant arbetslivserfarenhet
VD och grundare av Collector-
koncernen. Bakgrund från SEB,
Den norske Creditbank (DnC)  
och Société Générale samt VD  
för Securum Finans.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
4 271  552 aktier genom bolag

Erik Selin 
Vice styrelseordförande sedan 
2014. Styrelseledamot sedan 2011. 
Född 1967, svensk medborgare

Oberoende i förhållande till  
bolaget och bolagsledningen. 
Beroende i förhållande till större 
ägare i bolaget.

Gymnasieekonom.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Västsvenska  
Handelskammaren, Ernström & Co, 
Hexatronic Scandinavia AB och 
Hedin Bil. 

Relevant arbetslivserfarenhet
VD för Fastighets AB Balder (publ).

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
46  741  090 varav 45 250 590 
genom Fastighets AB Balder

Styrelse

*Aktieinnehav i Collector per den 30 december 2017

Christoffer Lundström 
Styrelseledamot sedan 2007.
Född 1973, svensk medborgare

Oberoende i förhållande till  
bolaget och bolagsledningen. 
Beroende i förhållande till större 
ägare i bolaget.

Bachelor of Arts vid Webster
University och Hotel Management 
Diploma vid HOSTA.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Katjingkoncernen, 
Provobis Holding AB-koncernen, 
Provobis Investkoncernen, 
RCL Holding-koncernen och  
KL Capital-koncernen. Styrelse-
ledamot i Tableflip Entertainment 
AB, Feelgood Svenska AB,  
Scandic Hotel. Styrelse ledamot 
och ordförande i AM Brands AB.

Relevant arbetslivserfarenhet
VD för RCL Holding AB och
affärs utvecklare inom
Provobis-sfärens investeringar.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
165 000 aktier

Cecilia Lager 
Styrelseledamot sedan 2016.
Född 1963, svensk medborgare

Oberoende såväl i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen som 
större ägare i bolaget.

Utbildad ekonom vid Lunds  
universitet.

Andra styrelseuppdrag
Altor Fund Manager AB, Capacent 
Holding AB, Cinnober Financial 
Technology AB, Clemondo Group 
AB, Elanders AB, Evolution 
Gaming AB och Navigera AB 
(ordf).

Relevant arbetslivserfarenhet
VD för Sherpani Advisors med 
mångårig erfarenhet från finans- 
sektorn, strategisk utveckling, 
transformation samt marknad och 
kommunikation. Ledande befatt-
ningar inom ABB, Sapa, SEB 
och Alecta.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
2 200 aktier genom bolag
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*Aktieinnehav i Collector per den 30 december 2017

Patrik Reuterskiöld
Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1976, svensk medborgare

Oberoende såväl i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen som 
större ägare i bolaget.

Civilekonom vid Handelshögskolan 
i Stockholm, jur. kand. vid 
Stockholms Universitet  

Relevant arbetslivserfarenhet
Chief Commercial Officer för 
RemCo (enhet av Intrum Justitia 
och Lindorff), Senior Investment 
Banker inom Morgan Stanley med 
ansvar för den nordiska Financial 
Institutionsgruppen inom Invest-
ment Banking. Rådgivare vid 
M&A- och kapitalmarknadstrans-
aktionerna inom den nordiska 
finansiella tjänstesektorn.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*: 0

Azita Shariati 
Styrelseledamot sedan 2016.
Född 1969, svensk medborgare

Oberoende såväl i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen som 
större ägare i bolaget.

Utbildad kostekonom vid  
Göteborgs Universitet med  
studier inom programmering,  
statistik och marknadsföring.

Andra styrelseuppdrag
Almega Service företagen (ordf), 
Almega tjänsteförbund, Myndig-
heten för delaktighet och Visita.

Relevant arbetslivsrerfarenhet
President Sodexo Nordics.
CEO Healthcare Nordics.
VD för Sodexo AB.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
Inget innehav: 0

Anna Settman 
Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1970, svensk medborgare

Oberoende såväl i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen som 
större ägare i bolaget.

Marknadsekonom Berghs samt 
IFL-programmet vid Handels- 
högskolan i Stockholm.

Andra styrelseuppdrag
Telia Company AB,  
Anticimex TopHolding AB. 

Relevant arbetslivsrerfarenhet
VD för Aftonbladet. Styrelseleda-
mot i Nordnet Bank AB och DIBS 
Payment Services AB

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
Inget innehav: 0
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Ledande befattningshavare

*Per den 30 december 2017

Liza Nyberg
VD sedan 1 september 2017.
Ej ledamot i styrelsen.
Anställd sedan 2017.
Född 1963, svensk medborgare

Ekonomie kandidatexamen vid 
Stockholms Universitet. Diverse 
kurser inom företagsledning, 
exempelvis UGL.

Tidigare uppdrag
VD Landshypotek Bank, 
Head of Personal Banking: 
Danske Bank Sweden och 
SkandiaMäklarna AB, 
VD SkandiaMäklarna AB, 
VD Emric AB, 
VD Bokredit Sverige AB. 

Övriga uppdrag
Styrelse ledamot i 
Colligent Inkasso AB, New P. and 
Mountains AB.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*: 
0

Eget och närståendes  
konvertibelinnehav i Collector*: 
10 000 000 SEK

Mikael Anstrin 
CBDO
Anställd sedan 2012.
Född 1983, svensk medborgare

Marknadsekonom DHIM vid IHM 
Business School Göteborg.

Tidigare uppdrag
Chef Commerce och försäljnings-
chef i Collector AB. 
Försäljningschef i NetOnNet.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
7  480 aktier

Eget och närståendes  
konvertibelinnehav i Collector*:
2 000 000 SEK

Camilla Dorvall 
CIO
Anställd sedan 2012.
Född 1967, svensk medborgare

Systemvetenskap vid Göteborgs 
universitet, Företagsekonomi/
Företagsledning vid TBV/ 
Göteborgs universitet.

Tidigare uppdrag
IT-chef och CIO på Göteborg & Co. 
Ledande befattningar från bl.a.  
IT-bolagen i Alfaskop koncernen 
och erfarenhet från Svenska  
Konsultgruppen. 

Övriga uppdrag
Bolagsman i Your make by Windo 
Dorvall Handelsbolag. 
Styrelseledamot i Friskis & Svettis 
Göteborg

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
1 863 aktier

Eget och närståendes  
konvertibelinnehav i Collector*:
4 000 000 SEK

Susanne Bruce 
COO
Anställd sedan 2016.
Född 1961, svensk medborgare

Kurser i juridik och ekonomi vid 
Göteborgs Universitet samt 
marknadsföring på RMI-Berghs.

Tidigare uppdrag
Vice VD och Operations Director 
på Intrum Justitia Sverige AB, 
affärsområdesansvarig för 
collection på Lindorff Sverige AB, 
grundare och ägare av Profact AB 
samt VD på Aptic AB.

Övriga uppdrag
Styrelsesuppleant BruceX2 AB 
samt Travel by Bruce AB, 
Colligent AB.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
300 aktier

Eget och närståendes  
konvertibelinnehav i Collector*:
800 000 SEK
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*Per den 30 december 2017

Sandra Schedwin   
HR Director
Anställd sedan 2016.
Född 1982, svensk medborgare

Master Arbets- och organisations-
psykologi vid Göteborgs Universi-
tet. Diplomerad Coach och Certi- 
fierad Business Communication 
Practitioner of NLP.

Tidigare uppdrag
Verksamhetsutvecklare, 
Kundcenterchef, HR-business 
partner Länsförsäkringar. 

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*: 
0

Eget och närståendes  
konvertibelinnehav i Collector*:
2 000 000 SEK

Maria Lykken Ljungdahl
CFO
Anställd sedan 2017. 
Född 1967, norsk medborgare

Utbildad ekonom vid Karlstad 
Universitet. Diverse ledarskaps- 
utbildningar. 

Tidigare uppdrag
Head of Group Treasury Modern 
Times Group MTG AB, 
Vice President Banque Invik, 
Kinnevik, Head Internal Bank, 
Skanska Financial Services AB, 
Financial Risk Manager, 
Scania CV AB, Trader, 
Inter IKEA Treasury SA.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*: 
0

Eget och närståendes  
konvertibelinnehav i Collector*: 
0

Thomas Gunnarsson
Country Manager Norway
Anställd sedan 2017.
Född 1967, svensk medborgare

Ledning vid NHH (Solstrand 
Project), Executive Development 
på NHH, Militär och Strategisk 
Ledarskap vid Svenska Marinens 
Officersskola.

Tidigare uppdrag
VD Opplysningen Digitale Medier 
AS, VD Top Temp AS, Säljchef 
Telenor Media AS. 

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*:
0

Eget och närståendes  
konvertibelinnehav i Collector*:
2 000 000 SEK

Aki Tusa
Country Manager Finland
Anställd sedan 2017.
Född 1975, finsk medborgare

Magisterexamen i ekonomi vid 
Helsinki School of Economics.

Tidigare uppdrag
Head of Credit på Nordea 
Finance i Finland och Senior 
Credit Officer på Nordea Bank i 
Finland. Erfarenhet från olika 
befattningar i banksektorn inom 
privat- och företagssegmentet.

Eget och närståendes  
aktieinnehav i Collector*: 
0

Eget och närståendes  
konvertibelinnehav i Collector*:
780 000 SEK
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Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 på sidorna 62-69 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen 
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen för moderbolagets del och, vad gäller koncernredovisningen, i överensstämmelse med lagen om års- 
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Revisors yttrande om 
bolagsstyrningsrapporten

Göteborg 26 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor
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