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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Collector AB för år 2016. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 1 – 42 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 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprätt-
ats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för räkenskapsåret 
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits 
av EU, och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stand-
arder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
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 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig gransk-
ning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som 
helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningspro-
cesser 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 bedöm-
ning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller 
några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av 
oegentligheter eller 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 hel-
het. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi 
revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärd-
ers karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av 
enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rappor-
terna 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 uttaland- 
en om dessa områden.

Revisionsberättelse

Särskilt betydelsefullt område

Reservering för befarade kreditförluster
Per 31 december 2016 uppgår koncernens balanspost Utlåning och 
fordringar till MSEK 13 242, netto efter avdrag för reserv för befarade 
kreditförluster om MSEK 491. Posten utgör därmed en väsentlig del 
av koncernens balansräkning. För att fastställa storleken på reserv 
för befarade kreditförluster måste företagsledningen göra bedöm-
ningar om låntagarnas framtida återbetalningsförmåga. Den inne-
boende komplexiteten i kombination med postens storlek ökar risken 
för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen och gör 
värdering av lånefordringar till ett särskilt betydelsefullt område i 
revisionen. 

Beräkning av reserv för befarade kreditförluster baseras på led-
ningens bedömningar om framtida kassaflöden och valda diskonter- 
ingsräntor. Detta innebär subjektiva bedömningar både vad 
gäller när i tiden reserveringar ska redovisas och storleken på 
reserveringarna.

Collector har processer för reservering av individuellt identifier-
ade fordringar samt modeller för gruppvis reservering av egen 
utlåning. 

För en beskrivning av fordringarnas typ och storlek, förknippade 
risker, viktiga redovisnings- och värderingsprinciper och information 
kring ledningens väsentliga uppskattningar hänvisar vi till bolagets 
beskrivning i Förvaltningsberättelsen och noter med redovisnings-
principer och bokslutskommentarer på sidorna 10 – 19 samt not 15.
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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 
kreditreserveringar. 

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 histor- 
isk data används för att bedöma rimligheten i prognoser för 
portföljernas framtida utveckling,

•  stickprovsvis bedömning av använda parametrar och indata 
till prognostiserade framtida kassaflöden,

• utvärdering och stickprovsvis validering av modeller avseende 
beräkning av kreditreserveringarna.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Den tryckta versionen av detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns i inledningen samt på sidorna 46 - 53. 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 information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identi fieras ovan, och när vi gör detta överväga om den i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen eller den kunskap vi inhämtade under revisionen, eller 
på annat sätt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete vi har utfört avseende denna informa- 
tion, drar slutsatsen att informationen innehåller en väsentlig fel-
aktighet, 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 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU, 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan 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, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
än att göra något av detta.

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

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredo visningen och koncernredovisningen som helhet inte inne-
håller 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 säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av års-
redovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsnämn-
dens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/
documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en 
del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direkt-
örens förvaltning för Collector AB för år 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Stockholm den 30 mars 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

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

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

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

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

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen 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 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolags lagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvalt-
ningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspek-
tionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.
pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Collector AB är ett svenskt publik bolag med säte i Göteborg. 

Bolagets aktier har under 2016 varit noterade på Nasdaq Stock-

holm, Mid-Cap lista men är fr o m 1 januari 2017 flyttade till Large-

Cap listan. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt 

Svensk kod för bolagsstyrning (koden) och årsredovisningslagen 

(ÅR) och ger en sammanfattande beskrivning över Collectors styr-

ning under verksamhetsåret 2016. 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 denna samt 

beskriva vilken lösning som istället har valts.

Under 2016 har ingen avvikelse för koden förekommit annat 

än att valberedningen sammansättning kommit att publiceras på 

bolagets webbplats inom föreskriven tid till följd av oklarhet 

kring vilka som var bolagets tre största ägare den sista bank-

dagen i september 2016 då det sent skett en förändring i ägar-

kretsen. Collector har inte haft någon överträdelse avseende 

Nasdaq StockholmsRegelverk för emittenter eller god sed på 

aktiemarknaden. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av 

Collectors revisor, se sidan 54.

Aktier, ägande och utdelningspolicy 
Vid utgången av 2016 hade Collector ca 4 600 aktieägare 

enligt det av Euroclear Sweden förda aktieägareregistret.  

Collectors huvudaktieägare är Fastighets AB Balder som innehar 

cirka 44 procent av aktiekapitalet och rösterna. De tio största 

aktieägarna stod för motsvarande cirka 85 procent av kapitalet. 

Collectors största aktieägare och Collectors aktiekapital fram-

går av sidan 4. 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 2016. 

Bolagsstämma
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. Den årliga bolagsstämman 

(årsstämman) hålls i Göteborg under våren. Vid bolagsstämman 

fattas bl a beslut om ändringar i bolagsordning, förändring i 

aktiekapital, fastställande av resultat och balansräkning, kon-

cernresultat och koncernbalansräkning, eventuell utdelning och 

andra dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet 

för styrelseledamöter och VD, arvode till styrelseledamöter och 

revisor, val av styrelseledamöter och revisor, fastställande av 

nomineringsförfarande, riktlinjer för ersättning till ledande befatt-

ningshavare, 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 deltagande till bolaget enligt viss 

ordning. Samtliga aktier berättigar innehavaren en (1) röst per aktie.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet, 

innebärande mer än hälften av totalt avgivna röster, om inte för 

viss fråga annat särskilt anges i aktiebolagslagen. Aktieägare 

som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan lämna för-

slag till bolaget fram till det datum som finns återgivet på hemsidan 

där även kontaktinformation finns.

Collectors årsstämma 2017 äger rum den 25 april på Väst-

svenska Handelskammaren i Göteborg. På hemsidan finns samt-

liga erforderliga dokument inför årsstämman.

Valberedning
På årsstämman 2016 beslutade stämman att fastställa principer 

för tillsättande av valberedningen. Enligt principerna ska valbered- 

ningen bildas efter det att styrelsens ordförande snarast 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. 

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. 

Den föreslagna styrelsen inför årsstämman 2017 innebär att  

Collector får ytterligare en kvinnlig ledamot och att styrelsen då 

består av fyra kvinnor och tre män. 

Bolagsstyrningsrapport
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Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2017:

Ledamot

Oberoende i
förhållande 
till bolaget 
och bolags-
ledningen

Oberoende i
förhållande till 
bolagets 
större aktieä-
gare

30 december 
2016, % av rös-
ter

Fabian Hielte, (ordfö-
rande)
Ernström Finans AB

Ja  Ja 5,4

Rolf Lundström,
StrategiQ Capital
och Provobis

Ja Nej 12,7

Erik Selin, 
Fastighets AB Balder

Ja Nej 44,1

Lena Apler,
Helichrysum gruppen 
AB

Nej Ja 3,8

Valberedningen har fram till den 23 februari 2017 haft två möten 

samt kontakt däremellan. På hemsidan finns samtliga dokument 

från valberedningen inför årsstämman 2017.

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 

2016 valdes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB till 

Collectors revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som 

hålls under 2016. 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 2016 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. Styrelsen har från årsstämman 2016 

bestått av sex ledamöter varav andelen kvinnor 50 procent. 

Styrelsesammansättningen i Collector uppfyller kraven avseen- 

de oberoende ledamöter. Den arbetande styrelseordföranden 

ingår sedan hösten 2016 i företagsledningen.

Styrelsens arbete 2016
Under året har det hållits tolv styrelsemöten varav åtta ordinarie, 

ett konstituerande och tre extraordinarie styrelsemöten samt 

ett informationsmöte. Ledamöternas närvaro presenteras i 

tabellen nedan. 

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen och 

bolagsordningen. Arbetet följer en årligen fastställd arbets-

ordning som omfattar dels de ärendena 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 styrelsen. Styrelsens hand-

lingsplan 2016 har behandlat följande områden:

• Jan–mars: Årsredovisningen 2015 samt externrevisionens 

och internrevisionens Iakttagelser rörande årsbokslutet 

2015.

• April–juni: Kvartalsrapport, konstituerande styrelsemöte, 

interna processer.

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

ation, fastställande av extern-och internrevisorerna plan för 

revisionsarbetet.

Styrelse vald vid stämman 2016:

*  Mötesnärvaro 2016 Oberoende av:

Ledamot Befattning Invald Född Styrelsemöten Ersättningsutskott Avgick
Bolaget och
bolagets ledning

Bolagets större
aktie ägare

Lena Apler Arbetande ordförande 1999 1951 13/13 1/1 Nej Ja

Erik Selin Vice ordförande 2011 1967 10/13 1/1 Ja Nej

Vilhelm Schottenius Ledamot 2008 1956 12/13 Ja Ja 

Cecilia Lager Ledamot 2016 1963 9/9 Ja Ja 

Azita Shariaty Ledamot 2016 1969 8/9 Ja Ja 

Christoffer Lundström Ledamot 2007 1973 13/13 1/1 Ja Ja 

Helena Levander Ledamot 2012 1957 3/4 2016-04-28

Johannes Nyberg Ledamot 2012 1971 3/4 2016-04-28

Claes Kinell Ledamot 2007 1952 3/4 2016-04-28
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• Oktober–december Kvartalsrapport, compliance, risk budget 

och finansiell treårsplan, Ersättningsfrågor och utvärdering 

av styrelsens arbete.

Utvärdering av styrelsens arbete
För att förbättra styrelsens effektivitet och utveckla arbetsformen 

görs årligen en styrelseutvärdering. Styrelsens ordförande 

ansvarar för denna utvärdering och presenterar resultatet för val-

beredningen. 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 2016 har ordföranden anlitat 

HR Commitment AB för en styrelseutvärdering. 

Resultatet av utvärderingen har rapporterats till både styrelsen 

och valberedningen. I allt väsentligt bedöms styrelsens arbete 

fungera mycket väl. 

Styrelseutskott 
Styrelsens 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 

året bestått av styrelsen i sin helhet. 

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 ledningsgrupp per den sista december 2016 har 

bestått av Stefan Alexandersson (VD), Pia-Lena Olofsson (CFO  

& Head of IR), Åsa Hillsten Eklund (CCO & IR), Alexander Todoric 

(Koncernkreditchef), Jessica Sparrfeldt (t. f Head of Corporate), 

Mikael Anstrin (Head of Retail), Camilla Dorvall (CIO) och Sandra 

Schedwin (HR-chef). Under hösten 2016 har Lena Apler (arbetande 

styrelseordförande) ingått i ledningsgruppen.

Ersättning
Ersättning till styrelse 
Arvode och annan ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. 

Vid årsstämman 2016 beslutades att arvode till styrelsen, för 

perioden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt  

1 800 000 SEK att fördelas med 300 000 SEK vardera till styrelse- 

 ordföranden och de valda styrelseledamöterna. Ersättning till 

arbetande styrelseordförande utgår utöver det fastställda

styrelsearvodet sedan 7 oktober 2016 som lön enlig avtal med 

Collector och uppgick till 422 713 SEK. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2016 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 skall 

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 
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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 personer i

ledningsgruppen, inklusive grundlön, rörlig ersättning, pensions-

betalning samt övriga förmåner och ersättning uppgick 2016 till  

14 324 000 SEK. Av den totala ersättningen utgjorde 4 757 000 SEK 

ersättning till VD och 11 437 000  SEK ersättning till ledande 

befattningshavare inklusive arbetande styrelseordförande.

Compliance och riskkontroll (Chief Risk Officer)
Collector har inrättat dels en Compliance- och dels en Riskkon-

trollfunktion. Compliancefunktionen är direkt underställd VD 

men rapporterar även direkt till styrelsen. Compliancefunktionens 

syfte är att utgöra ett stöd för verksamheten och tillse att verk-

samheten drivsenligt de regler och föreskrifter som gäller för 

den tillståndspliktiga verksamheten, genom utredningar och 

kontroller följa upp regelefterlevnad samt genom proaktivt 

arbete minimera verksamhetsrisker.

I Compliancefunktionen ingår även Collectors säkerhetschef, 

som tillika är It- och informationssäkerhetsansvarig. Compliance-

funktionen utgör en självständig funktion i förhållande till den 

verksamhet som granskas.

Riskkontrollfunktionens arbete utgår från Collectors övergrip-

ande riskpolicy och innefattar riskkontroll, med vilket avses  

uppföljning och granskning av Collectors riskhantering. Risk-

kontrollfunktionen ska verka för att samtliga risker i verksamheten 

identifieras och tydliggörs samt att identifierade risker genom 

ändamålsenliga kontroller och adekvata analyser regelbundet 

utvärderas och rapporteras. Se vidare under avsnitt finansiell 

riskhantering sidan 13.

Intern revision 
Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion vars 

arbete baseras på en riskanalys och den revisionsplan som fast-

ställs av bankens 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 detta 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 

återkoppling 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 i form av delårsrapporter, årsredovisningar 

och bokslutskommunikéer och att den finansiella rapporteringen 

är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovis-

ningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsens 

ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebollagslagen, 

årsredovisningslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. I års-

redovisningslagen uttrycks krav på att bolaget årligen ska 

beskriva bolagets system för intern kontroll och riskhantering 

avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har det över-

gripande ansvaret för den finansiella rapporteringen. 

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs 

genom en rad skilda åtgärder och rutiner. Verkställande direktören 

ansvarar för att all information som förekommer, till exempel 

pressmeddelanden med finansiellt innehåll, presentationsmaterial 

för möten med media, ägare och finansiella institutioner, är korrekt 

och av god kvalitet. Bolagets revisorer har bland annat till upp-

gift att granska redovisningsfrågor som är kritiska för den finans-

iella rapporteringen samt redovisa sina iakttagelser för revisions- 

utskottet och styrelsen. Förutom revision av årsbokslutet sker en 

översiktlig granskning av halvårsbokslutet samt en granskning 

av bolagets förvaltning och internkontroll.
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Lena Apler
Styrelseordförande sedan 2014 

(Arbetande styrelseordförande 

sedan hösten 2016). Styrelseleda-

mot sedan 1999. VD i Collector 

1999–2014. Född 1951, svensk

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).

Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Skistar AB 

(publ), Platzer Fastigheter Holding 

AB (publ), Exceed AB, Swedish 

Fintech Association, Connect 

Väst, FinansKompetensCentrum.

Styrelseordförande i 

Västsvenska Handelskammaren

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*:

3  925  478 aktier genom bolag

Erik Selin 
Vice styrelseordförande sedan 

2014. Styrelseledamot sedan 

2011. Född 1967, svensk

Oberoende i förhållande till  

bolaget och bolagsledningen. 

Beroende i förhållande till större 

ägare i bolaget.

Gymnasieekonom.

Andra styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Skand-

renting AB, styrelseledamot i 

Västsvenska Handelskammaren, 

Astrid Lindgrens värld och  

Hexatronic Scandinavia AB. 

Arbetslivserfarenhet

VD för Fastighets AB Balder 

(publ).

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

46  741  090 varav 45 250 590 

genom Fastighets AB Balder 

Christoffer Lundström 
Styrelseledamot sedan 2007.

Född 1973, svensk

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, Rasta 

Group AB. Styrelse ledamot och 

ordförande i AM Brands AB.

Arbetslivserfarenhet

VD för RCL Holding AB och

affärs utvecklare inom

Provobis-sfärens investeringar.

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

165 000 aktier

Vilhelm Schottenius 
Styrelseledamot sedan 2008.

Född 1956, svensk

Oberoende såväl i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen som 

större ägare i bolaget.

Civilekonom vid Handelshögskolan,  

Göteborgs Universitet.

Andra styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag i bolag inom RCL 

Holding-koncernen, i Saddler- 

koncernen och Schottenius & 

Partners AB-koncernen (Ordför-

ande). Styrelseledamot i Handels-

bankens Regionstyrelse Västra 

Sverige, C Jahn AB, Nilörngrupp-

en AB, Procurator AB, Partner 

Fondkommission AB, Vertiseit AB, 

S V Visual Communication AB, 

Svea Medical Sport AB, och 

Golfstore Group Ekonomisk  

förening. Oberoende såväl i för-

hållande till bolaget och bolags-

ledningen som större ägare i 

bolaget.

Arbetslivserfarenhet

Medgrundare till Björn Borg och 

Lunarworks (Lunarstorm) och

erfarenhet av affärsutveckling 

med specialområden inom ut-

arbetande och implementering av 

nya affärsmodeller och strategier.

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

20 020 aktier

Styrelse

*Aktieinnehav i Collector per den 30 december 2016
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Cecilia Lager 
Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1963, svensk

Oberoende såväl i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen som 

större ägare i bolaget.

Utbildad ekonom vid Lunds  

universitet.

Andra styrelseuppdrag

Elanders AB, Cinnober Financial 

Technology AB, Navigera AB 

(ordf), Intellecta, Altor Fund Manager 

AB, Evolution Gaming Ltd samt 

NC Lahega AB.

Arbetslivserfarenhet

VD för Sherpani Advisors och har 

mångårig erfarenhet från finans- 

sektorn, strategisk utveckling, 

transformation samt marknad och 

kommunikation. Ledande befatt-

ningar på bland annat ABB, Sapa, 

SEB och Alecta.

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

2 200 aktier genom bolag

Azita Shariaty 
Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1969, svensk

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

Styrelseordförande i Almega  

Service företagen, Styrelseledamot 

i Almega tjänsteförbund, Styrelse-

ledamot i Myndigheten för delakt-

ighet

Arbetslivsrerfarenhet

VD för Sodexo AB.

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

Inget innehav

*Aktieinnehav i Collector per den 30 december 2016
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Alexander Todoric 
Koncernkreditchef

Anställd sedan 1999,

Född 1965, svensk

Civilekonom vid Göteborgs  

universitet.

Tidigare uppdrag

Ledande befattningar inom  

Collectorkoncernen och erfarenhet 

från Securum Finans AB, Retriva 

Kredit AB och Venantius AB.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Colligent 

Inkasso AB och Förvaltnings AB 

Hästevik. Styrelsesuppleant i 

SHG Court- hotel Lindhagenplan 

AB och SHG Rosen R Hotel AB

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

821  172 aktier

Pia-Lena Olofsson 
CFO & Head of IR

Anställd sedan 2011,

Född 1972, svensk

Executive MBA vid Warwick  

Business School, UK och Master  

i Företagsekonomi vid Göteborgs 

universitet.

Tidigare uppdrag

Koncernredovisningschef i Bure 

Equity AB (publ), ekonomichef i 

Visma Sverige AB och koncern-

controller på Citat AB (publ).

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

110 764 aktier

Åsa Hillsten 
CCO & IR

Anställd sedan 2011,

Född 1975, svensk

Strategic Brand Management vid 

IHM Business School Göteborg 

och utbildad Affärsekonom vid 

IHM Business School Göteborg. 

Certfierad UGL & UL ( Utveck-

lande Ledarskap )

Tidigare uppdrag

CMO i Collector AB. 

Kommunikation och marknadsföring, 

PR och säljstrategier för Strålfors 

Svenska AB, Volvo Cars, Volvo 

Event Management, Volvo Ocean 

Race och Red Bull Sweden. 

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i eEducation 

Albert AB (E-tech) 

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

72  644 aktier

Ledande befattningshavare

Stefan Alexandersson
Ej ledamot i styrelsen.

Anställd sedan 2005,

VD sedan 2014.

Född 1963, svensk

Civilekonom vid Umeå universitet.

Tidigare uppdrag

Vice verkställande direktör,

ekonomichef och informations-

chef i Collector AB, ledande 

befattningar från bl a Simonsen, 

Yves Rocher Norden samt  

Dockers div of Levi Strauss.

Övriga uppdrag

Styrelse ledamot i Colligent 

Inkasso AB och ALEXAB  

Consulting AB.

 

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

Inget innehav

*Aktieinnehav i Collector per den 30 december 2016
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Mikael Anstrin 
Head of Retail

Anställd sedan 2012,

Född 1983, svensk

Marknadsekonom DHIM vid IHM 

Business School Göteborg.

Tidigare uppdrag

Chef Commerce och försäljnings-

chef i Collector AB och försälj-

ningschef i NetOnNet. 

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

7  480 aktier

Camilla Dorvall 
CIO

Anställd sedan 2012,

Född 1967, svensk

Systemvetenskap vid Göteborgs 

universitet, Företagsekonomi/

Företagsledning vid TBV/ 

Göteborgs universitet.

Tidigare uppdrag

IT-chef och CIO på Göteborg & 

Co. Ledande befattningar från 

bland annat IT-bolagen i Alfaskop 

koncernen och erfarenhet från 

Svenska Konsultgruppen. 

Övriga uppdrag

Bolagsman i Your make by Windo 

Dorvall Handelsbolag. Styrelseleda- 

mot i Friskis & Svettis Göteborg

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

4  438 aktier

Sandra Schedwin 
HR Director

Anställd sedan 2016,

Född 1982, svensk

Master Arbets- och organisations-

psykologi, Göteborgs Universitet. 

Diplomerad Coach och Certi- 

fierad Business Communication 

Practitioner of NLP.

Tidigare uppdrag

Verksamhetsutvecklare,  Kund-

centerchef, HR-business partner 

Länsförsäkringar. 

Eget och närståendes  

aktieinnehav i Collector*:

Inget innehav

*Aktieinnehav i Collector per den 30 december 2016
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Till årsstämman i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 på sidorna 46–53 och för att den är upprättad i enlighet 

med års redovisningslagen. 

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har 

tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan 

inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om fattning som en revision enligt International Standards 

on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och 

koncernredovisningen.

Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten

Göteborg den 30 mars 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor 




