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JANUARI–DECEMBER 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2015)

• Intäkterna ökade med 27 % och uppgick till 1 513 MSEK (1 187) 
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 42 % och uppgick till 405 MSEK (286)
• Avkastning på eget kapital (RoE) var 20 % (21)
• Resultat per aktie ökade till 4,25 SEK (3,16)
• Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 13 242 MSEK (8 697) +52 % 
• Kreditförlusterna minskade till 1,1 % (1,3)

INTÄKTER
Helår 2016  

1 513  +27 %
MSEK   

RESULTAT EFTER SKATT
Helår 2016 

405  +42 %
MSEK   

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Collector flyttar upp till Nasdaq Stockholm, Large Cap-segment
• Investerade i Nordkap via Collector Ventures
• Collector Bank AB (publ) har upprättat ett MTN-program om 5 000 MSEK och offentliggjort prospekt
• Collector Bank AB (publ) avser att emittera obligationer i SEK

FJÄRDE KVARTALET (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2015)

• Intäkterna ökade med 31 % och uppgick till 431 MSEK (330)
• Resultat efter skatt ökade med 31 % och uppgick till 120 MSEK (91)
• Resultat per aktie ökade till 1,18 SEK (0,98)
• Tecknade finansieringsavtal med Rossignol. Beräknad volym uppgår till ca 1 200 MSEK
• Tecknade nytt factoring- och lagerfinansieringsavtal med Office Depot
• Lanserade en ny digital företagsprodukt – Reverse Factoring
• Investerade i BetterWealth och Wint via Collector Ventures
• Investerade i Matspar.se och Mr.Shoebox via Collector Ventures
• Inledde samarbete med belöningsappen Wrapp vid kortköp
• Lanserade digital B2B betallösning
•   Fulltecknad företrädesemission genomförd med 9 335 000 i ökat antal aktier   
•   Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 vilket är i linje med  

  fastslagen utdelningspolicy

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (RoE)   
31 december 2016

20 %
TOTAL KAPITALRELATION
31 december 2016 

18 % 

”Collector har år efter år, kvartal efter kvartal slagit nya rekord. Det bevisar att affärsmodellen är stabil 
och inte utsatt för tillfälliga svängningar.” 
Lena Apler, Grundare & arbetande Styrelseordförande 

 

Bokslutskommuniké 2016
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Nyckeltal

MSEK Q4 2016 Q4 2015 % Helår 2016 Helår 2015 %

Intäkter 431 330 31 1 513 1 187 27

Organisk tillväxt, %1) 27 24 27 30

Rörelseresultat 176 138 28 599 449 34

Resultat före skatt (EBT) 155 120 29 521 371 41

Resultat efter skatt (EAT) 120 91 31 405 286 42

Resultat per aktie, SEK2) 1,18 0,98 21 4,25 3,16 34

Genomsnittligt antal aktier3) 101 574 361 93 355 502 95 421 407 89 887 451

Kapitalbas4) 2 390 1 541 55 2 390 1 541 55

Eget kapital 2 566 1 649 56 2 566 1 649 56

Total kapitalrelation, %5) 17,6 16,9 17,6 16,9

Avkastning på eget kapital (RoE), %6) 20 21 20 21

Eget kapital per aktie, kronor7) 25 17,7 41 25 17,7 41

Soliditet, %8) 17 16 17 16

Kreditförluster, %9) 1,1 1,3 1,1 1,3

K/I -tal 10) 0,49 0,50 0,50 0,54

Medelantal heltidsanställda11) 349 276 26 329 264 25

Investeringar i immateriella tillgångar 36 16 130 102 50 105

1)    Tillväxt exklusive förvärv och valutaeffekter.
2)    Periodens resultat efter skatt genom periodens genomsnittliga antal utestående stamaktier före och efter utspädning. 2015 års 
        resultat har justerats med utdelning hänförlig till preferensaktier.  
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 5 sid 18. 
5)    Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 5, sid 18.  
6)    Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader.  
7)    Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av 
        årsstämman om uppdelning (split) av aktier.  
 8)    Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut.  
9)    Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader.
 10)    Summa kostnader före kreditförluster genom rörelseintäkter enligt ÅRKL. Se not 1, sid 14. 
 11)    Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal. 

DET HÄR ÄR COLLECTOR

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 
har Collector haft en årlig organisk intäktstillväxt om 30 % och en resultattillväxt (EAT) om 56 %. Verksamheten omfattar 
segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- 
och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat främst 
till små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av 
portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Koncernen 
består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten 
bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso samt Collector Ventures 1 KB 
med investeringar i FinTech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. 
Läs mer på www.collector.se
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Collector Ventures kom igång med sin verksamhet under maj 2016 
och har investerat i tio bolag. Ett gemensamt kriterium är att Collector 
ska ha teknisk och affärsmässig nytta av bolagens verksamhet på 
kort eller lång sikt. Investeringarna hanteras av ett separat team, 
NFT Ventures, med mycket bra dealflow och kompetens inom 
området. Att Sverige har blivit ledande inom FinTech-utveckling är 
glädjande, men kanske inte förvånande, då vi är erkänt snabba att 
ta till oss nya tekniska lösningar. Det är för tidigt att säga något om 
utvecklingen av portföljbolagen men det vi ser bådar mycket gott 
för framtida utveckling och tillväxt.

Förväntningar framåt
Med en stark finansiell ställning, hög teknikkompetens och stark 
kultur är det givet att vi fortsatt gör anspråk på att bli Nordens 
ledande digitala nischbank redan under 2017. Det finns ingen 
anledning att göra avkall på tillväxttakt och vinstutveckling för 
framtiden, då vi har lagt grunden för innovation som möter den 
moderna kundens krav på enkelhet och digitala produkter. Att 
sköta sin ekonomi via mobilen är numera en självklarhet. Framtiden 
är bara ett klick bort, både för privatpersoner och företag.

Slutligen har nuvarande VD, Stefan Alexandersson beslutat att 
lämna bolaget. Det är med ett visst vemod jag skiljs från honom 
efter 12 års slit tillsammans. Rekryteringsprocessen pågår för fullt. 
Jag väljer att se möjligheten med att få in nytt friskt ledarskap i 
Collector för fortsatt utveckling och tillväxt och önskar samtidigt 
Stefan all lycka till i framtida uppgifter.

Rapport från verksamheten
Från Mid Cap till Large Cap på rekordtid
Collector har haft en fantastisk start på börsen med stort intresse 
från marknaden och en mycket god kursutveckling. Redan året 
efter notering har Collector blivit uppflyttat från Mid Cap till Large 
Cap. Verksamheten har utvecklats positivt och tillväxten fortsätter 
i hög takt vilket sannolikt gör Collector till det snabbast växande 
bolaget på Large Cap. 

Fjärde kvartalet 2016
På företagssidan har Collector gjort sin enskilt största affär någonsin 
med Rossignol. En kombination av factoring och lagerfinansiering  
i Europa som förser koncernen med rörelsekapital och ersätter  
15 lokala banker. Ett bevis på att Collector har förmågan och kompeten- 
sen att tillgodose avancerade kundbehov på ett professionellt sätt, 
samtidigt som man minimerar den egna kreditrisken med bland 
annat kreditförsäkringar. 

Det fjärde kvartalet blev som vanligt det bästa i Collectors historia. 
Det känns som en upprepning, men Collector har år efter år, kvartal 
efter kvartal slagit nya rekord. Det bevisar att affärsmodellen är 
stabil och inte utsatt för tillfälliga svängningar. Inom Betallösningar 
har vi bland annat gjort en innovativ destinationslösning med  
Liseberg, en totallösning för Stadium som omfattar e-handel, butik 
och idrottsföreningar och påbörjat samarbete för Coop Norges 
e-handelslösning. Sammantaget bäddar utvecklingen för en fortsatt 
god tillväxt under 2017.

IT-utveckling
Under 2015 fattades beslutet att successivt ersätta alla externa  
kritiska affärssystem med egenutvecklade. Detta har varit fullt 
fokus under 2016. Fördelen är att vi själva kan styra utvecklingen 
och har möjlighet att produktutveckla i den takt vi önskar. På sikt 
kommer det dessutom att vara kostnadseffektivt, då licensavgifter 
och konsulttimmar externt i det närmaste försvinner. Antalet  
utvecklare är nu uppe i 130 personer. Under 2017 kommer vi att  
se resultatet av detta arbete då systemen tas i bruk successivt.  
Vårt eget låne- och inlåningssystem Moneypenny är lanserat  
och kommer under året att innebära väsentligt bättre användar- 
upplevelser och applikationer för våra kunder. Vidare kommer vi 
att lansera ett antal digitala företagsprodukter redan under första 
kvartalet 2017.

FinTech – Collector Ventures
Ett begrepp och buzzword som har surrat under 2016 är FinTech.
Även om Collector har en fantastisk kultur med mod, innovationslust 
och omvärldsintresse som väsentliga delar händer det mycket utanför 
bolaget. Vi beslutade därför att sätta upp ett eget Venture Capitalbolag 
med syfte att investera i intressanta startups inom FinTech.  

Lena Apler
Grundare och arbetande Styrelseordförande
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Intäkter och resultat jan–dec
Collector avslutade året 2016 starkt. Totala intäkter ökade med  
27 % jämfört med motsvarande period före gående år och uppgick 
till 1 513 MSEK (1 187). Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter 
uppgick till 27 % . Tillväxten hänförde sig främst till ökade volymer 
inom Privatlån och Fastighetskrediter. 

Resultat före skatt (EBT) ökade med 41 % och uppgick till 521 MSEK 
(371). Det förbättrade resultatet är en kombi nation av högre intäkter 
samt lägre operationella- och finansieringskostnader. Resultat efter 
skatt (EAT) ökade med 42 % till 405 MSEK (286) vilket motsvarar 
en av kastning på eget kapital (RoE) på 20 % (21). Nyemissionen  
slutfördes under fjärde kvartalet och innebar en ökning i antal 
aktier. De fler antal aktier ger effekt på avkastning på eget kapital 
och vinst per aktie. Trots emissionen ökade resultatet per aktie med 
34 % till 4,25 SEK (3,16). 

Intäkter och resultat fjärde kvartalet
Collector uppvisar de högsta intäkterna någonsin under fjärde kvartalet. 
Totala intäkter ökade med 31 % jämfört med motsvarande period 
före gående år och uppgick till 431 MSEK (330). Förutom Privatlån 
och Fastighetskrediter har Betallösningar och Uppdragsinkasso en 
bra tillväxt under kvartalet. För Betallösningar är Stadium och Coop 
Norge nu produktionsatta och börjar bygga kreditvolym. De beräknas 
dock vara uppe i full kreditvolym först under 2017. Factoringaffären 
med Office Depot påbörjas i januari och factoring och företagskredit- 
affären med Rossignol påbörjas i mars 2017.

Resultat före skatt (EBT) ökade med 29 % och uppgick till 155 MSEK 
(120). Detta är det enskilt bästa resultatet för något kvartal. Resultatet 
efter skatt (EAT) ökade med 31 % till 120 MSEK (91). Resultat per 
aktie för kvartalet ökade med 21 % till 1,18 SEK (0,98).

Kostnader
Collector har en mycket skalbar affärsmodell. Kostnads-/intäkts-
relationen (K/I) har förbättrats till 0,50 för helåret (0,54) och  
0,49 för fjärde kvartalet 2016 (0,50). Under fjärde kvartalet har  
vi tagit initiala kostnader för Stadium och Rossignol samt även  
ökat aktiviteten gällande vår uppdatering av varumärke- och  
kommunikationsplattform "Believe in the idea".

Kreditportföljen
Den totala kreditportföljen uppgår till 13 242 MSEK (8 697) och har 
på ett år ökat med över 4,5 miljarder SEK motsvarande 52 %. Fastig-
hetskrediter har en säsongsvariation med många avslut vid hel- och 
halvårsskifte och har haft en kraftig tillväxt i kreditstocken under kvartal 
fyra. Även produktområdena Privatlån och Betallösningar har haft en 

Koncernens utveckling
god tillväxt. Positivt är att kvali teten i den totala kreditstocken fortsätter 
att förbättras tack vare ytterligare förbättringar av scoringmallar. 
Relationen mellan friska fordringar och osäkra fordringar fortsätter 
att förbättras.

Kreditförluster 
Kreditförlusterna har sjunkit under rullande 12 månader och uppgick 
vid periodens slut till 1,1 % (1,3). Det är framför allt den bättre kvaliteten 
i privatlånestocken i kombi nation med den starka stocktillväxten som 
har gjort att kredit  förlusterna har sjunkit. Fortsatt är det i princip 
obefintliga kreditförluster inom Företagssegmentet.

Likviditet och finansiella placeringar
Likvida medel uppgick till 1 021 MSEK (825) per den 31 december 
2016. Collectors överskottslikviditet är placerade i svenska 
kommun obligationer och på konton i Nordiska banker. Koncernens 
finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 362 MSEK (149). 
Av dessa avser 40 MSEK (0) investeringar i FinTechbolag  
via Collector Ventures.

Finansiering
Collector finansierar sin verksamhet i huvudsak med inlåning från 
allmän heten. Inlåning från allmänheten uppgick vid periodens slut 
till 11 345 MSEK (7 854). Outnyttjade bankkrediter på 800 MSEK  
är kontrakterade. Collectors har ett certifikat program med en ram  
om 3 000 MSEK. Utgivna certifikat uppgick vid periodens slut till  
806 MSEK (0). Collectors styrelse beslutade i september 2016  
att lansera ett MTN-program med en ram på 5 000 MSEK. Collector  
har möjlighet att lyfta ifrån programmet med start fr o m första 
kvartalet 2017.

Kapital och total kapitalrelation
Collectors styrelse beslutade i september 2016 att genomföra en 
företrädesemission för att stärka Collectors kapitalbas för framtida 
tillväxt och för att bibehålla sitt finansiella mål på en total kapital-
relation på minst 15 %. Emissionen som var fulltecknad är slutförd 
under fjärde kvartalet och 513 MSEK har tillförts kapitalbasen. 

Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets 
resultat i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av 
periodens resultat vilket har medfört att periodens resultat har 
till godoräknats i kapital basen. Kapitalbasen för den finansiella 
företags gruppen uppgick vid periodens slut till 2 390 MSEK (1 541) 
och kapitalkravet till 1 087 MSEK (728). Den totala kapitalrelationen 
uppgick till 17,6 % (16,9). 
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Utveckling i segmenten

SEGMENT FÖRETAG 
• Factoring- och företagkrediter
• Fastighetskrediter
• Uppdragsinkasso
• Förvärv av portföljer – förvärvade fordringar

SEGMENT PRIVAT 
• Betallösningar för e-handel och detaljistkedjor
• Privatlån
• Kort – Collector easyliving och Collector easycard
• Sparkonton i Sverige och Finland

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. 

Företag
Under 2016 har företagssegmentet haft god lönsamhetstillväxt, 
framför allt i Sverige. De externa in täkterna uppgick till 478 MSEK 
(383), en ökning med 25 %. Resultat före skatt (EBT) för företags-
segmentet uppgick till 188 MSEK (133), en ökning med 41 %. Den 
goda resultat tillväxten är en kombination av högre intäkter samt 
lägre operationella- och finansiella kostnader. 

Fastighetskrediter uppvisar högst tillväxt i företagssegmentet, både  
i totala intäkter och i täckningsbidrags (TB) marginal under 2016. 
Fastighetskrediter har normalt säsongsvariationer med stora  
utbetalningar vid hel och halvårsskiftet. Den trenden är tydlig med 
stora avslut i slutet av fjärde kvartalet.

I produktområdena Factoring och Företagskrediter har stor kraft  
lagts under fjärde kvartalet på att genomföra affärerna med Rossignol 
och Office Depot, båda är factoring- och lagerfinansieringsaffärer.  
Affärerna är kvitton på att Collectors kompetens och kundanpass-
ning uppskattas av kunder med verksamhet även utanför Sverige.

Collectors inkassobolag Colligent har god tillväxt under 2016 och  
levererade ett mycket starkt fjärde kvartal med ökad tillväxt. Volymen i 
ärenden har ökat kraftigt och man har signerat flera nya kunder inom 
fastighetsbranschen. En ny kundwebb har lanserats och bidragit till 
stor kundnytta med snabb responstid. Även en ny scoringmodell  
avsedd för fastighetskunder har implementerats under fjärde kvartalet.

Förvärvade fordringar har säsongsvariationer med ett starkt fjärde 
kvartal på grund av höga kassaflöden i Finland till följd av skatteåter-
bäring. Under fjärde kvartalet har Collector förvärvat fordringar i 
Norge för drygt 25 MNOK.

Privat
Segmentet Privats totala externa intäkter ökade under 2016 med 
29 % och uppgick till 1 036 MSEK (804). Täcknings bidrags (TB) 
marginalen förbättrades till följd av ökade volymer främst hos Privatlån 
men även av skalfördelar. Resultat före skatt (EBT) för segmentet 
Privat ökade med 40 % och uppgick till 333 MSEK (238). 

Produktområdet Betallösningar för e-handel och detaljistkedjor har en 
ökad tillväxttakt under fjärde kvartalet. Affären med Stadium och Coop 
Norge är nu produktionsatt och börjar bygga kreditvolym. De beräknas 
vara uppe i full kreditvolym först under 2017. Under fjärde kvartalet 
har Collector lanserat Collector Checkout som ger handlare alla viktiga 
betalsätt samlade i en integration och Collector Insights som ger 
handlare full insikt och möjlighet att analysera kunddata kopplat till 
köpbeteende.

Produktområdet Privatlån har haft en kraftig tillväxt 2016 till följd  
av ökad nyutlåning i framför allt Sverige. I oktober 2016 höjdes  
maxbeloppet för Collector Privatlån i Sverige till 500 TSEK. 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.

Produktområdet Kort har lanserat en Bankapp med kreditkortsfunk-
tioner under kvartalet. Ett samarbete med Wrapp har även inletts. 
Wrapp är en lojalitetsapp som stärker relationen mellan konsument 
och handlare, en kostnadsfri tjänst som hjälper kunden att bli 
belönad för de köp som genomförs med ett kort som är kopplat till 
appen. Genom att ta del av kundens köpdata skräddarsys erbjudanden 
och förmåner utifrån kundens köpbeteende.

Inlåningsräntan på egen inlåning har höjts i november 2016 med  
20 punkter vilket skapade högt inflöde. Inlåningsbalansen har på 
tolv månader ökat med 2,7 miljarder SEK och ger en totalt volym  
inlåning från allmänheten per den 31 december 2016 om 10 miljarder 
SEK. Collector erbjuder inlåning med tak om 10 MSEK men gör 
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Övrigt

Aktieägare
Fastighets AB Balder
StrategiQ Capital AB
Swedbank Robur fonder
Ernström Finans AB
Helichrysum Gruppen AB (Lena Apler)
Andra AP-fonden
Handelsbanken fonder
Muirfield Invest Aktiebolag
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY
Vante AB
Övriga aktieägare
Total

%
44,1 %
12,7 %

7,4 %
5,4 % 
3,8 %
3,1 %
2,8 %
2,0 %
1,9 %
1,4 %

15,4 %
100 %

ÄGARSTRUKTUR 2016-12-31

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: 
marknadsrisk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet),  
kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy  
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar  
att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. 

Koncernen använder derivatinstrument för viss riskexponering. Riskhanteringen 
sköts av koncernens ledning enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen 
upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för 
specifika områden såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt användning av 
derivat och liknande finansiella instrument. Koncernens riskstruktur och dess 
risk-, likviditets- och kapital hantering beskrivs detaljerat i prospektet avseende 
nyemission ”Inbjudan till teckning av aktier i Collector AB (publ)” sid 15–24 
som finns att tillgå på www.collector.se/globalassets/om-collector/investerare/
finansiell-info/emission-2016 eller i Collectors årsredovisning. Inga väsentliga 
förändringar har därefter skett som inte redogjorts i denna delårsrapport. 

IFRS 9, som är den nya standarden för finansiella instrument, träder i kraft den  
1 januari 2018 och ersätter IAS 39. IFRS 9 omfattar klassificering och värdering, 
nedskrivningar och generell säkringsredovisning hänförligt till finansiella instrum- 
ent. Collector har ännu inte analyserat klart vilka konsekvenser IFRS 9 får för 
den egna verksamheten men arbetet pågår.Det föreligger en risk för inverkan 
på Collectors kapitaltäckning, riskhantering, omfattning på reserveringar och 
alternativa resultatmått. 

Finansiell företagsgrupp
Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en finansiell företagsgrupp (konsoli-
derad situation) med dotterbolagen Collector Bank AB, Collector Ventures KB 
och Colligent Norge AS. Samtliga bolag är full ständigt konsoliderade. Hela den 
finansiella företagsgruppen står under Finans inspektionens tillsyn och omfattas 
av Finansinspektionens 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. 

Anställda
Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden januari–december 2016 
till 329 st (FTE). Under fjärde kvartalet var medelantalet heltidsanställda 349 st 
(FTE). I antalet heltidstjänster inkluderas visstids anställda men ej föräldra- eller 
tjänstledig personal. 

Moderbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för fjärde kvartalet 2016 
uppgick till 18 MSEK (11) och avser koncerninterna administrativa tjänster. 
Resultat före skatt (EBT) uppgick för fjärde kvartalet till 15 MSEK (48). Resultat 
efter skatt (EAT) uppgick för fjärde kvartalet 11 MSEK (38). Moderbolagets likvida 
medel uppgick den 31 december 2016 till 5 MSEK (17) och eget kapital uppgick 
till 1 223 MSEK (711). 

Collectoraktien
Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, Mid Caplistan den 
10 juni 2015 med noteringskursen 55 SEK. Sedan den 2 januari 2017 är Collector 
listat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Vid periodens slut  var sista betalkurs 
för Collectoraktien 103 SEK. Collectors marknadsvärde uppgick den 31 december 
2016 till drygt 10 miljarder SEK och antalet aktieägare var cirka 4 600 st. 

Aktiekapital
Aktiekapitalet per den 31 december 2016 uppgick till 10 269 050 SEK fördelat 
på 102 690 502 stamaktier. Bolaget har en (1) aktieserie. Varje aktie berättigar 
ägaren till en röst vid bolagsstämman. 

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

Närståenderelationer
Collector tillhandahåller inkassotjänster till Balder. Collector har även fastighets-
krediter till Oscar Properties. Dessa transaktioner sker på marknadsmässiga 
villkor. Inlåning finns från närstående och är till gällande marknadsvillkor för 
Collectors inlåningskonton. Balder har under fjärde kvartalet 2016 varit inlånings-
kund till Collector till marknadsmässiga villkor.

Händelser efter periodens utgång
Per den 2 januari (första handelsdag) 2017 är Collector AB (publ) listat på  
Nasdaq Stockholm, segment Large Cap. Bytet från Mid Cap är en följd av 
Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden inom de nordiska 
marknadssegmenten. Large Capsegmentet omfattar företag med ett börsvärde 
på mer än 1 miljard EUR. 

Collector Ventures investerar i Nordkap, en molnbaserad treasurylösning. Hittills 
vänder sig Nordkap främst till fastighetsbolag. Collector Bank AB kommer att  
använda tjänsten och blir pilot för anpassning av lösningen för finansiella företag.

Collector Bank AB (publ) har upprättat ett MTN-program med en ram uppgående 
till 5 000 MSEK för upplåning på den nordiska kapitalmarknaden och offentliggjort 
prospekt.

Collector Bank AB (publ) avser att emittera obligationer i SEK. En SEK-denominerad 
icke efterställd och icke säkerställd kapitalmarknadstransaktion med tre års 
löptid kommer att följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt 
beslut av Collector Bank AB.

Årsstämma 2017
Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 25 april kl. 15.00 på Västsvenska 
Handelskammaren, Parkgatan 49, i Göteborg. Kallelse till årsstämman offentliggörs 
tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman. Årsredovisningen för 2016 
beräknas finnas tillgänglig på www.collector.se från och med den 3 april.

I enlighet med beslut på Collectors årsstämma den 28 april 2016 har bolagets 
större ägare mellan sig har utsett en valberedning. Till ordförande för valbered-
ningen har utsetts Fabian Hielte, Ernström Finans AB. Aktieägare som önskar 
lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 17 februari 
2017 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera 
”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB, Att: Valberedningen, Box 119 
14, 404 39 Göteborg.

Presentation för investerare, analytiker och media
En direktsänd telefonkonferens hålls den 9 februari 2017 kl. 10.30 (CET) där 
Grundare & Styrelseordförande Lena Apler och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar 
rapporten. Presentationen hålls på svenska och kommer att sändas live på  
www.financialhearings.com. För att deltaga i telefon konferensen ring +46  8 56 
64 2 694 eller +44 20 3008 9802. Växeln öppnar klockan 10.25. 

En inspelning av telefonkonferensen, inklusive presentationsmaterialet,  
kommer att finnas tillgänglig i efterhand på vår hemsida www.collector.se
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moder bolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Göteborg den 9 februari 2017

Styrelsen, 

Lena Apler, Ordförande 

Erik Selin, Vice ordförande 

Azita Shariaty

Christoffer Lundström    

Vilhelm Schottenius       

Stefan Alexandersson, VD 

Cecilia Lager

Kontakt 
För ytterligare information kontakta: 

Grundare & Styrelseordförande Lena Apler  |  Tel: +46 705-25 65 80  |  E-post: lena.apler@collectorbank.se  

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

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

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 08.15 CET.

Kommande rapporttillfällen
3 april 2017 
Årsredovisning 2016

25 april 2017 
Delårsrapport januari – mars
Årsstämma 2017

20 juli 2017 
Delårsrapport januari – juni

26 oktober 2017 
Delårsrapport januari – september



Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg  |  Telefon +46 10 161 00 00  |  E-post info@collector.se  |  www.collector.se  

Belopp i MSEK Not Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015

Intäkter 2 431 330 1 513 1 187

431 330 1 513 1 187

Rörelsens kostnader

Personalkostnader –57 –49 –211 –173

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –12 –8 –40 –28

Andra vinster/förluster netto –0 –1 –0 –1

Övriga kostnader 4 –186 –134 –663 –536

Rörelsens kostnader –255 –192 –914 –738

Rörelseresultat 176 138 599 449

Resultat från finansiella poster

Resultat från försäljning av dotterbolag – – 0 –

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader –21 –18 –78 –78

Resultat efter finansiella poster 155 120 521 371

Inkomstskatt –35 –29 –116 –85

Årets resultat 120 91 405 286

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 120 91 405 286

Innehav utan bestämmande inflytande – – – –
120 91 405 286

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

– Före utspädning 1,18 0,98 4,25 3,16

– Efter utspädning 1,18 0,98 4,25 3,16

Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015

Årets resultat 120 91 405 286
Övrigt totaltresultat – – 0 –

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

Valutakursdifferenser –2 –1 4 –4

Summa totalresultat för perioden 118 90 409 282

Hänförligt till:

– Moderbolagets aktieägare 118 90 409 282

– Innehav utan bestämmande inflytande – – – –

118 90 409 282

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Koncernen

RESULTAT

Koncernen

8
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Belopp i MSEK Helår 2016 Helår 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 8

10 8

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  151 87
Goodwill 72 71

223 158

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella placeringar 362 149
Uppskjuten skattefordran 1 –
Utlåning och andra fordringar 7 408 4 633

7 771 4 782

Summa anläggningstillgångar 8 004 4 948

Omsättningstillgångar

Utlåning och andra fordringar 5 834 4 064
Derivatinstrument 33 45
Övriga fordringar 263 175

Likvida medel 1 021 825
Summa omsättningstillgångar 7 151 5 109

SUMMA TILLGÅNGAR 15 155 10 057

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (102 690 502 aktier) 10 9
Reserver –2 –7
Övrigt tillskjutet kapital 1 313 801
Balanserad vinst, inkl årets resultat 1 245 846
Summa eget kapital 2 566 1 649

Långfristiga skulder
Upplåning 119 245
Uppskjutna skatteskulder 87 66

206 311

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 32 34
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 112 258
Aktuella skatteskulder 66 36
Övriga kortfristiga skulder 141 159
Upplåning 11 226 7 610
Utgivna certifikat 806 –

12 383 8 097

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 155 10 057

BALANSRÄKNING

Koncernen
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Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i MSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet  

kapital Reserver
Balanserad  

vinst Summa

Innehav utan  
bestämmande  

inflytande
Summa  

eget kapital

IB per 1 januari 2015 7 401 –3 590 995 – 995
Totalresultat
Årets resultat 286 286 286

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser –4 –4 –4
Övrigt totalresultat – – –
Summa totalresultat – – –4 286 282 – 282

Transaktioner med aktieägare
Nyemission stamaktier 0 400 400 400

Fondemission stamaktier 2 –2 0 0
Utdelning preferensaktier –2 –2 –2
Kostnader vid nyemission (netto) –26 –26 –26
Summa transaktioner med aktieägare 2 400 – –30 372 – 372

UB per 31 december 2015 9 801 –7 846 1 649 – 1 649

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
  

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Koncernen
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Belopp i MSEK Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 155 120 521 371
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m –42 40 –136 133

113 160 385 504
Betald skatt –8 –4 –64 –36
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital 105 156 321 468

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital –1 969 –1 257 –4 611 –3 085

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 864 –1 101 –4 290 –2 616

Kassaflöde från investeringsverksamheten –110 12 –318 –205

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 055 1 195 4 802 3 009

Periodens kassaflöde 81 106 194 190

Likvida medel vid årets början 948 722 825 637

Kursdifferens i likvida medel –8 –3 2 –2

Likvida medel vid årets slut 1 021 825 1 021 825

KASSAFLÖDE

Koncernen
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsprinciper

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

Några nya eller reviderade IFRS eller tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning, resultat 
eller upplysningar. Tillämpade redovisningsprinciper och bedömningsgrunder i delårsrapporten överensstämmer med de som tillämpas 
i årsredovisningen för år 2015.

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

Resultaträkning ÅRKL

Not 1 

Belopp i MSEK Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015

Rörelsens intäkter

Ränteintäkter 373 277 1 297 979
Räntekostnader –21 –18 –78 –78
Provisionsintäkter 5 5 16 19
Provisionskostnader –42 –27 –142 –103
Övriga rörelseintäkter 53 48 200 189
Summa rörelseintäkter 368 285 1 293 1 006

Rörelsens kostnader

Allmänna administrationskostnader –89 –77 –325 –272
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar –12 –8 –40 –28
Övriga rörelsekostnader –79 –58 –287 –243
Summa kostnader före kreditförluster –180 –143 –652 –543

Resultat före kreditförluster 188 142 641 463

Kreditförluster, netto –33 –22 –120 –92
Rörelseresultat enligt ÅRKL 155 120 521 371

Skatt på årets resultat –35 –29 –116 –85
Årets resultat 120 91 405 286

K/I-tal 0,49 0,50 0,50 0,54
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Intäkter per väsentlig intäktsslag

Not 2

Belopp i MSEK Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015

Koncernen

Kredithantering 27 24 103 95
Provisionsintäkter 5 5 16 19
Ränteintäkter 373 277 1 297 979
Övriga intäkter 26 24 97 94

431 330 1 513 1 187
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Segmentsredovisning

Not 3

Belopp i MSEK (Q4 2016) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 290 141  – 431
Intäkter, internt 22 11 –33 0
Summa intäkter 312 152 –33 431

Resultat före skatt 94 61 – 155

Utlåning och andra kundfordringar 8 244 4 998  – 13 242

Belopp i MSEK (Q4 2015) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 218 112  – 330
Intäkter, internt 14 9 –23 0
Summa intäkter 232 121 –23 330

Resultat före skatt 74 47 – 120

Utlåning och andra kundfordringar 5 420 3 277  – 8 697

Belopp i MSEK (helår 2016) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 1 036 478  – 1 5 13
Intäkter, internt 79 36 –116 0
Summa intäkter 1 115 514 –116 1 513

Resultat före skatt 333 188 – 521

Utlåning och andra kundfordringar 8 244 4 998  – 13 242

Belopp i MSEK (helår 2015) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 804 383  – 1 187
Intäkter, internt 57 38  –95  0
Summa intäkter 861 421  –95 1 187

Resultat före skatt 238 133  – 371

Utlåning och andra kundfordringar 5 420 3 277 – 8 697

14
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Övriga kostnader

Not 4

Belopp i MSEK Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015

Koncernen

Provisionskostnader 42 27 142 103
Kredithanteringskostnader 20 14 68 61
Kreditförluster, netto 33 22 120 92
Portokostnader 11 13 46 42
Administrationskostnader 32 28 114 99
Övriga rörelsekostnader 48 30 173 139

186 134 663 536

15
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Kapitaltäckning

Företagsgruppen

Kapitalkrav Helår 2016 Helår 2015

Kreditrisk 940 616
Marknadsrisk 6 3
CVA-risk 1 1
Operativ risk 140 108

Totalt kapitalkrav 1 087 728

Sammanställning av kapital

Överskott av kapital 1 303 813

Kapitaltäckningskvot 2,20 2,12

Total kapitalrelation 17,6% 16,9 %

Helår 2016 Helår 2015

Exponeringar företagsgruppen 
(Kreditrisk) Exponering

Riskvägt 
belopp

Minimikrav 
(8 %) Exponering

Riskvägt 
belopp

Minimikrav 
(8 %)

Kommun och andra 
samfälligheter 335 – – 165 – –
Institutexponeringar 1 070 214 17 836 167 13
Företagsexponeringar 4 207 4 207 336 2 530 2 530 202
Hushållsexponeringar 7 352 5 514 441 4 732 3 549 284
Oreglerade poster 1 259 1 259 101 970 970 78
Övriga poster 558 558 45 481 481 39

Totalt 14 781 11 752 940 9  714 7 697 616

Collector AB (publ) är moderholdingbolag i en konsoliderad situation där dotterbolagen Collector Bank AB, Colligent Norge AS samt Collector Ventures  
1 KB ingår.

Collector tillämpar schablonmetoden för att beräkna kreditrisk. För operativa risker tillämpas basmetoden.

Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets resultat i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av resultatet vilket har medfört att årets 
resultat har tillgodoräknats i kapitalbasen.

Företagsgruppen

Kapitalbas Helår 2016 Helår 2015

Eget kapital 2 565 1 650
Avdrag ej granskad vinst

– –
Avdrag immateriella tillgångar

–175 –109
Primär kapital 2 390 1 541
Supplementärt kapital

– –
Avdrag från primärt och supplementärt 
kapital

– –
Utvidgad kapitalbas – –
Kapitalbas 2 390 1 541

Not 5

Kapitalrelationer och buffertar Helår 2016 Helår 2015

Kärnprimärkapital 13,8% 16,9 %
Primärkapital 17,6% 16,9 %
Totalt kapital 17,6% 16,9 %
Institutsspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital enligt artikel 92,1a och buffertkrav) som procentandel av riskvägt 
exponeringsbelopp 8,2%

                           
7,8 %

Varav: minimikapitalkrav 4,5% 4,5 %

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

Varav: krav på kontracyklisk buffert 1,2% 0,8 %
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert som procentandel av riskvägt exponeringsbelopp 9,3% 12,4 %

16



Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg  |  Telefon +46 10 161 00 00  |  E-post info@collector.se  |  www.collector.se  

Beräkning av verkligt värde

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

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2016.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – 33 – 33
Finansiella placeringar – 317 40 357
Summa tillgångar – 350 40 390

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

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

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2015.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – 45 – 45 
Finansiella placeringar – 144 – 144
Summa tillgångar – 189 – 189

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

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

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

Not 6
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Resultaträkning, Moderbolaget
Belopp i MSEK Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015

Rörelseintäkter 18 11 65 53

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –18 –10 –63  –49
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –3 –3 –13  –12
Rörelseresultat –3 –2 –11  –8

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag – – 0 –
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster –3 –2 –11  –8

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 18 50 18 50
Resultat före skatt 15 48 7 42

Inkomstskatt –4 –10 –2  –10
Årets resultat 11 38 5 32

Moderbolaget
RESULTATRÄKNING
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Belopp i MSEK Helår 2016 Helår 2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 31 28

31 28
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 6

6 6
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 1 299 742
Andra långfristiga fordringar 5 5
Uppskjuten skattefordran – 0

1 304 747 
Summa anläggningstillgångar 1 341 781

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 29 20
Övriga fordringar 12 17
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 4

46 41

Kassa och bank 5 17
Summa omsättningstillgångar 51 58
SUMMA TILLGÅNGAR 1 392 839

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (102 690 502 aktier) 10 9
Reservfond 30 18

40 27
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 274 762
Balanserat resultat -96  –111
Årets resultat 5 32

1 183 683

1 223 711
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 4 4

4 4
Kortfristiga skulder
Inlåning från allmänheten 1 1
Leverantörsskulder 5 6
Skulder till koncernbolag 153 111
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 6

165 124
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 392 839


