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vd har ordet

Ett starkt 2014 lägger
grunden för framtiden
Efter nio år i olika roller på Collector, varav de senaste fem
som vice vd, blev 2014 mitt första år som vd. Det har varit
ett minst sagt händelserikt år, med Collectors bästa finansiella utfall någonsin. Våra intäkter växte med över 31 %
och båda segmenten klarade ägarnas avkastningskrav.
Att göra ett eller ett par finansiellt starka år är givetvis en
tillfredsställelse. Men det svåra och viktiga är att ha en
hög tillväxt och lönsamhet under en längre period, något
Collector haft sedan starten för 15 år sedan. Det uppnås
enbart genom att arbeta långsiktigt och med fokus på
kvalitet. Vi går in i 2015 starkare än någonsin.
Collector utvecklas av alla som arbetar här och under 2014
anställde vi 90 nya medarbetare. Collectors företagskultur
har stärkts, trots ett högt inflöde av nya medarbetare och
geografisk spridning. Kulturen präglas av våra tre kärnvärden, entreprenörskap, engagemang och etik. Under
året har vi infört ytterligare två värden – mod och utblick.
Alla anställda uppmuntras att ha mod att komma med nya
idéer, stora som små, och våga säga vad de tycker. Utblick
handlar om att aktivt arbeta för att följa med i vad som
händer i omvärlden, inte minst utanför Collectors geografiska hemmamarknad och uppfattade bransch. Collector
ska aldrig bli en introvert organisation där de anställda
inte vågar utmana befintliga strukturer.
2014 var som sagt ett mycket händelserikt år. Vi gjorde
avtal med våra största kunder någonsin inom factoring,
uppdragsinkasso och betallösningar för e-handel. Vi
etablerade även vår fastighetsfinansieringsprodukt på
den nordiska marknaden, slog rekord i antal utgivna kort

och lanserade både vår första app Betalkoll och flera nya
digitala gränssnitt. Vi startade på allvar upp en big datafunktion. Vi lanserade även inlåning i Finland och fortsatte
ta rejäla marknadsandelar för samtliga av våra produkter.
En kraftig tillväxt i kombination med en entreprenöriell
företagskultur ställer krav på ordning och reda och på
effektiv administration. Under 2014 har vi därför ökat
vårt fokus ytterligare på kvalitet i interna rutiner, regel
efterlevnad och riskhantering.
Collector har under de senaste åren i ökad grad rört sig
mot att bli ett mer teknikintensivt företag. Under 2014 fort
satte vi öka våra ambitioner och resurser på tekniksidan.
Jag är övertygad om att slaget om både privatkunden och
företagskunden i allt högre utsträckning kommer att ske
på den digitala arenan. Collector är välrustade att med
en modern IT-miljö, entreprenörsanda och begåvade anställda på allvar vinna det slaget. Under 2015 kommer vi att
lansera flera nya digitala lösningar, varav några är direkt
revolutionerande. Dessutom ser vi fram emot att få vårt
banktillstånd.
Tack alla medarbetare och kunder för ett bra 2014.

stefan alexandersson, ceo
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det bästa med 2014
2014 var ett händelserikt år med beslut om börs
notering och ny vd vid rodret.

intervju:
ceo, stefan alexandersson
Collectors nya vd om framgångsfaktorer för tillväxt,
och om den digitala utvecklingen.

collector innovation
Läs mer om hur vi arbetar för att främja innovation
och kreativitet.

commerce
Med förståelse för kundens behov ökar möjligheten
till kundvänliga betallösningar och därmed mer
hållbara affärer.
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hr
Vikten av rekrytering, employer branding och
företagskultur för att hitta och behålla rätt med
arbetare i en växande organisation.

it
Collectors agila IT-avdelning sköter all utveckling
och programmering internt. Det skapar snabbhet,
flexibilitet och minskar ”time to market”.

fastighetskrediter
Under året har Collectors fastighetsfinansierings
enhet byggts upp från grunden. Hittills har vi lånat
ut runt en miljard i fastighetskrediter.

hållbarhet & csr
Engagemang, samhällsansvar och entreprenörskap
är några av grundpelarna i Collectors CSR-arbete.

produktportfölj
En inblick i vårt diversifierade produktutbud
för privatkunder och företagskunder.

insight
I årets årsredovisning har vi vänt blicken utåt

factoring
Just nu sker stora förändringar inom företagsfinansiering. Den digitala utvecklingen ger en
möjlighet till innovation.

collectors varumärke

för att få nya insikter om vår egen verksam
het. Guldspadevinnande ekonomijournal
isten Jacob Bursell har intervjuat forskare
och experter för att få ett bredare perspektiv
på några av Collectors produktområden.
Artiklarna handlar om nutidens banktjäns
ter, e-handelslösningar och modern facto

Så arbetar vi med att bygga, stärka och kommuni

ring. Ämnena som avhandlas sträcker sig

cera vårt varumärke.

från forskarperspektiv på digitala tjänster
till hur en modern CFO bör hantera sin likvi
ditet för att säkerställa tillväxt.

ekonomiska styrkor
Det är rutiner, processer och en orädd företags
kultur som skapar förutsättningarna för Collectors
stabila ekonomi.

Du hittar artiklarna under rubriken Insight.

ekonomisk redovisning 2014
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32
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Fyra frågor till
styrelseordförande
Lena Apler
Hur ser din roll på Collector ut idag?
Sedan start har jag haft en rad roller: grundare, delägare, vd och

Ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser

34

nu arbetande styrelseordförande. För mig är Collector så mycket

Förändringar i eget kapital

35

mer än ett företag, det är en väsentlig del av mitt liv, som en familj.

Kassaflödesanalys

36

Noter

37

moderbolaget

Därför känner jag samma starka band och engagemang i min
nya roll. Kanske ännu mer nu eftersom jag har möjlighet att lyfta
blicken och titta utifrån och in.
Vad är ditt fokus som styrelseordförande?
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59

Rapport över totalresultat
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62

nått en lämplig storlek. Det är en arbetskrävande men nyttig
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och rolig process; genomgången av verksamheten har verkligen

Noter
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Styrelsens underskrifter

68

strålkastaren riktas mot oss. Transparens är en viktig del av vår

Revisionsberättelse

69

kultur och vi är stolta över vad vi gör.

Fokus är och kommer alltid vara att Collector ska ha förutsätt
ningar att fortsätta utvecklas och ligga i topp. Med engagemang,
utblick och mod ska vi fortsätta lyfta oss själva.
Hur tänker du kring Collectors börsnotering?
Tiden är mogen för notering. Marknaden ser bra ut och vi har

varit stimulerande. När vi noteras synliggörs kraven på oss att
fortsätta leverera god kvalitet och volymtillväxt. Det är bra att

Hur ser du på Collectors framtid?
Jag ser bara en väg – framåt! Collector kommer att fortsätta

Bolagsstyrning

70

Styrelse

72

Ledande funktioner

74

absolut inte omöjligt. När vi dessutom blir noterad bank ökar

Adresser

78

tillväxtmöjligheterna. Som nischaktör spelar vi en viktig roll för

växa kraftfullt och organiskt. Visst, det är tuffare att växa med
30 % årligen när man kommer upp i 10 miljarder, men det är

en ny generation som ställer krav på
mobilitet och gränslöst användande.
Istället för att konkurrera på stor
bankernas spelhalva erbjuder vi
komplement som gör det enklare
och roligare att hantera sin ekonomi.
Med vår innovationskraft kommer vi
att fortsätta flytta gränser och hitta nya
smarta lösningar som förenklar livet.

lena apler
Styrelseordförande
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det bästa med
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på väg mot börsnoterad bank
Under 2014 tog Collector beslut om börsnotering och arbetet med
börsintroduktionen påbörjades. Samtidigt har det gedigna arbetet
med att bli bank pågått under hela året.

2014 var ett händelserikt år för Collector. Beslut togs om börs
notering, Stefan Alexandersson blev ny vd och vi nådde vårt
högsta resultat någonsin. Vi nyanställde 90 personer och
lanserade flera nya tjänster för att möta kundernas förändrade
behov. Här kan du läsa mer om några av årets höjdpunkter.

betalkoll lanserades
90 nya medarbetare

Appen Betalkoll underlättar

Under året har Collector vuxit med 90 nya

privatkundens vanligaste ärende

stefan alexandersson ny ceo

medarbetare inom olika områden, främst inom

– att betala räkningar. Betalkoll

2014 blev Stefan Alexandersson Collectors nya vd. Grundaren

IT. Att göra rätt rekrytering och förvalta med-

är en del av Collectors satsning

Lena Apler bytte samtidigt roll till arbetande styrelseordförande.

arbetarnas kompetens är några av de viktigaste

på flexibla och behovsanpassade

Lär känna Stefan och läs mer om hans framtidsvisioner på sidan 8.

faktorerna bakom Collectors starka tillväxt.

digitala tjänster.
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nytt bedrägerisystem
Identitetsstölder är ett växande problem vid trans
aktioner online. Collector har tagit upp kampen

genombrott för commerce
Commerce blev under 2014 ett av våra snabb

tournament of the year 2014

mot bedrägerier genom nyutvecklade system med

Spelarna på WTA-touren utsåg Collector Swedish

artificiell intelligens. ”Allt fler transaktioner görs

Open till Tournament of the year 2014.

online. Att kunderna känner sig säkra vid digitala
köp är avgörande för näthandelns fortsatt positiva

ast växande områden. Vi fick förtroendet att

utveckling”, säger Stefan Alexandersson.

arbeta med flera stora kunder som CDON/Qliro,
Miinto och Resegiganten. Collector är nu en av
Nordens största leverantörer av betallösningar
inom e-handel.

31%

+

all time high
2014 var året då vi nådde högst intäkter någon
sin. Våra intäkter ökade från 697 miljoner till
916 miljoner (+31 %) och vi nådde en balans
omslutning om 6 561 miljoner.
designpris för årsredovisningen
Collectors digitala årsredovisning 2013
vann guld i Svenska Designprisets
nya factoringkunder

kategori Information, med följande

Collector erbjuder kundunika och flexibla factoring

motivering: ”För ett format, som med

tjänster och allt fler företag börjar nu upptäcka

suveränt handlag skapar tilltro och

fördelarna med factoring som modern finansie

upplevelse av företaget som extremt

ringsmetod. Stampen och VTAB är två av de nya

kompetent och tillförlitligt.” Du hittar

factoringkunder vi välkomnat under 2014.

årets digitala årsredovisning i App Store.
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intervju med stefan alexandersson

Visioner för
framtiden
Förflyttningar på marknaden och förändrade kundbeteenden ställer höga krav på
bank- och finansaktörer. Efter ett år med det starkaste finansiella utfallet någonsin är
Collector redo att möta framtidens marknad. Nya vd:n Stefan Alexandersson berättar mer.

Collector fortsätter att ha en stadig tillväxt. Vilka faktorer ligger

stora förändring som skett kring hur människor ser på sina bankärenden.

bakom framgången?

När min pappa skulle till banken tog han på sig sin kostym och satt där

Eftersom Collector växer väsentligt mer än våra konkurrenter räcker det

och var nervös. Min dotter, som bara är två generationer yngre, har både

inte att förklara vår framgång genom att peka på en marknadsförändring.

lån och sparande men hon sätter aldrig sin fot på banken. Collector är

Allt bottnar i vår företagskultur och i sättet vi ser på vår affär. Redan från

bra på att dra nytta av den beteendeförändringen.

starten har Collector varit lösningsfokuserade; vi vrider och vänder på
problem och är bra på att lösa även komplicerade affärer. Innovation och

Och inom företagsområdet?

flexibilitet är del av vår kultur. Vi har en unik kombination av att kunna ta

Idag jobbar vi mycket med relationsförsäljning och så kommer det fort

snabba beslut och samtidigt vara försiktiga i vår kreditgivning. Försiktig

sätta vara i framtiden, även om också allt fler företagstjänster digitalise

heten ligger i vårt arv – det har varit ledningens egna pengar som lånats

ras. Vårt fokus 2015–2016 är att göra om stora delar av produktutbudet på

ut i kreditgivningen. Idag omsätter vi nästan en miljard. Ändå har vi en

företagssidan. Det kommer att handla mycket om flexibla finansierings

väldigt liten andel av den totala finansiella marknaden i Norden. Det

lösningar som genomförs digitalt. Vårt erbjudande ska vara smidigt

betyder att vi har stort utrymme att fortsätta växa på en marknad som

för kunden.

dessutom har en underliggande tillväxt.
Hur gör ni för att värdera och sålla bland alla era idéer?
Under 2014 hade samtliga produktområden en hög tillväxt.

Vi pratar med varandra, ofta i korridorerna. Vi bollar idéer fram och till

Hur ska Collector fortsätta växa inom alla områden?

baka. Sedan landar vi i en beslutsprocess, ska vi gå vidare eller inte?

Det går förstås att hitta individuella skäl till att våra olika områden växer

Appen Betalkoll är ett exempel på det. Vi vet fortfarande inte exakt hur

idag och i framtiden. Jag tror att tillväxten hänger ihop med vårt allt mer

den kommer att vidareutvecklas och vad den kommer att betyda för

digitaliserade tjänsteutbud. Vårt mindset är inställt på digital kommu

Collector i slutänden. Vi utvärderar allting kontinuerligt och utan prestige.

nikation och distribution, medan många av storbankerna halkar efter på

Även om inte alla idéer blir verklighet är det viktigt att alla känner att de

grund av gamla och komplexa IT-miljöer och trögrörliga organisationer.

kan lägga fram sina tankar. Den dagen vi förlitar oss på en enskild affärs

Vi stöter allt oftare på affärer där vi inte har några konkurrenter.

utvecklingsavdelning, då är det slut.

Hur ser du på Collectors framtid på privatsidan?

Var befinner sig Collector om fem år?

Vi fokuserar på produktutveckling. Nästa år planerar vi att släppa ett fler

Tidigare fokuserade vi på att bli bättre på att ge ut krediter. Idag ligger

tal nya, digitala tjänster. Vi har en lång lista med idéer på produkter och

vårt fokus i att utveckla nya tjänster och nya sätt att möta våra kunder.

tjänster vi vill utveckla. Mycket handlar om vår förmåga att hantera den

Vårt främsta jobb är att hitta möjligheter på marknaden. Tidigare ägde
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storbankerna väldigt stora marknadsandelar. Nu öppnas marknaden

Ordet sprids snabbt. Därför är transparens nyckeln. Om man inte är ärlig

upp och nya typer av tjänster utvecklas hela tiden, av oss och av andra

och står för det man gör märks det direkt, vilket vi tycker är bra.

techbolag. Idag är det storbankerna som vänder sig till oss för att fråga
om råd när de vill ge sig in i olika områden.

Varför har Collector tagit beslut om börsnotering?
Sedan 2001 har vi vuxit med i genomsnitt 33 % varje år, och den typen

Vi går från att vara en ren finansaktör till att mer och mer bli ett techbolag.

av tillväxt kräver kapital. Även om vi har hög intjäning kan vi behöva

Om fem år tror jag att vi kommer att definiera oss mer som ett techbolag

framtida ägarkapital, till exempel i samband med förvärv. Dessutom blir

som också har en banklicens. Ganska långt ifrån den traditionella banken

kapitaltäckningsreglerna från EU fortsatt hårdare.

där man måste sitta i sin kostym med en kölapp, eller hur?
Kommer börsnoteringen att förändra bilden av Collector?
Hur märker kunderna av ert tekniska fokus?

Det påverkar säkert hur våra kunder uppfattar oss, ur ett kvalitetspers

De märker det eftersom vi lanserar nya produkter som är helt digitali

pektiv. Idag är vi ett onoterat kreditmarknadsbolag – imorgon är vi börs

serade. Vi har ett antal nya tekniska tjänster som lanseras under 2015,

noterad bank. Det handlar om perception och legitimitet. Det faktum att

framförallt handlar det om olika tjänster för privatkunder. På företags-

det ställs högre krav på oss, både från institutioner och från börsen, är bra

sidan utvecklar vi nya digitala gränssnitt.

för våra kunder. Det visar att vi har ordning och reda.

Men det är också viktigt att inte tappa bort det mänskliga i det digitala.
Vi vet att många av våra kunder fortfarande vill ha någon att ringa till.
Personlig kontakt skapar förtroende, därför är vår kundtjänst otroligt
viktig. Enligt våra kunder håller vi en hög kvalitet där, och vi satsar stora

”Vi går från att vara en ren finansaktör
till att mer och mer bli ett techbolag.”

resurser på att bemöta kunderna.
Nu har du varit vd i ett år. Vad är dina personliga höjdpunkter
Collector ska bli bank. Hur kommer ni påverka bankbranschen?

från 2014?

Vi kommer fortsätta att vara en nischbank som kompletterar storbank

Jag tycker att Collector är en fantastiskt rolig arbetsplats. Några höjd

ernas erbjudande och att leda utvecklingen i branschen. Samtidigt ska

punkter för mig under 2014 var att vi fick in vår största inkassokund, vår

vi alltid vara extremt tydliga i våra villkor gentemot kund. Det är en del

största factoringkund och vår största e-handelskund någonsin. Vi släppte

av vårt etiska förhållningssätt och något jag personligen brinner för.

även vår första app, vilket visar riktningen framöver. Framförallt är 2014

Dessutom ser samhället ut så idag att människor har mer inblick i företag.

års investeringar i personal och system väldigt bra för framtiden.
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collector innovation

En innovativ
organisation
Tekniktillväxten och den digitala ompaketeringen av tjänster som

på som vanligt. Vi vill istället skapa strukturer för att göra hela organisa

sker just nu gör att bolag måste vara tekniskt innovativa. ”Annars

tionen innovativ”, säger Magnus Lenngren, Head of Development.

riskerar man att inte ha kvar sin affär.” Det säger Daniel Almqvist,
Digital Manager på Collector.

Synen på förändring
Inom ramen för Collector Innovation kommer allt från utveckling av nya

Innovation som synsätt

tjänster till utvärdering av interna processer att ske. Mycket handlar

Collector Innovation startas för att konkretisera och skapa rutiner för det

också om hur vi som företag ser på förändring. ”Antingen vågar man rida

innovationsarbete som redan sker och som finns inbyggt i Collectors

på förändringsvågen och drar nytta av förflyttningarna, eller så väljer man

DNA. Till skillnad från våra andra lanseringar handlar det här inte om

att se förändring som ett hot”, säger Magnus Lenngren. Just nu sker stora

någon ny produkt, avdelning eller koncept. Det handlar om att sätta

förändringar på marknaden. Peer to peer-utlåning blir vanligare, de stora

ord på Collectors nytänkande synsätt.

teknikbolagen börjar utveckla egna tjänster och allt digitaliseras – samti
digt som det personliga och mänskliga blir allt viktigare. ”Vi väljer att se

Strategiskt innovationsarbete

förändring som en utmaning och en möjlighet att skapa nya tjänster för

Under åren har Collector fattat flera strategiska beslut för att främja

våra kunder. Det finns mycket kvar att göra”, konstaterar Daniel Almqvist.

innovation. Ett exempel är vår kraftfulla IT-satsning som innebär en

”Det är det som är så roligt”.

förflyttning mot att utveckla egna system, vilket gör att vi kan erbjuda
unika tjänster och produkter till marknaden. Vi har även arbetat med
företagskulturen för att skapa en platt, ickehierarkisk organisation där
alla medarbetare uppmuntras att vara orädda och komma med idéer.
Collector Innovation är helt enkelt nästa steg i det arbetet. ”Vi vill göra
tvärtemot vad många storbanker gör. De överlåter innovationen åt av
skilda utvecklingsavdelningar, medan resten av företaget arbetar

Konkreta metoder för att främja innovation:

daniel almqvist
Digital Manager

magnus lenngren
Head of Development

Betalkoll
Betalflödet som berör privat

lär känna kunden. Hållbara
innovationer skapas genom
att utgå från verkliga kunder
i verkliga situationer.
involvera. Alla medarbetare
och alla affärsområden ska vara
delaktiga i innovationsarbetet.
våga testa! Innovation kräver
både nya idéer och någon som
vågar satsa på dem.
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lyssna. Input är viktigt; från den
egna organisationen, från externa
aktörer och från konsumenter.
skapa forum. Ett sätt att
utveckla relevanta tjänster är
genom öppna workshops där
alla anställda får ge input.
titta på företagskulturen.
Orädda medarbetare i en stark
företagskultur som är bäst på att
tänka innovativt.

kunder har förändrats de senaste
åren; allt fler fakturor har korta
förfallodatum och levereras på
annat sätt än i brevlådan.
Med appen Betalkoll behöver
kunden bara fota sin räkning eller
importera en pdf-faktura från sin
e-post. Collector betalar räkningarna och samlar dem på en enda
samlingsfaktura med förfallodatum i slutet av månaden. Kunden
betalar bara en gång per månad och behöver inte riskera att missa
några räkningar. En enkel, intuitiv och användarvänlig tjänst som
förenklar kundens vanligaste bankärende.

insight: banktjänster

Digitala tjänster
med empati
Kvaliteten på bankernas mobiltjänster spås få en avgörande inverkan på kundernas
framtida lojalitet, men industrin har mycket kvar att göra. Mer empati kan vara svaret,
menar Lauren Currie, programdirektör på Hyper Island.
Vad har digitala banktjänster gemensamt med en hotellreception?

För yngre aktörer, som byggts på tidsenliga och skalbara system,

Vid blott en anblick, inte mycket. Men i grund och botten handlar

är det en omständighet som skapar möjligheter. Men banksektorns

det om samma sak; att utveckla tjänster som sätter konsumenten

senfärdighet kan också ha en betydligt enklare förklaring än så.

i första rummet. “Det här är ett intressant exempel”, säger Lauren

Den kan bero på att tjänsterna helt enkelt är för dåliga; en slutsats

Currie. “Personen som ofta har sämst betalt av alla på hotellet,

som bland annat förs fram av utvecklingskollektivet. Brittiska Adaptive

receptionisten, är också den person som har störst inflytande över

Lab publicerade i januari en studie av Storbritanniens fem största ban-

kundernas upplevelse. Det är helt ologiskt”, säger hon.

ker och drog slutsatsen att bankernas mobila tjänster, om än visuellt
tilltalande, led brist på såväl användarvänlighet som funktionalitet.

Närmare en fjärdedel av jordens befolkning har i dag tillgång
till en smart telefon. Antalet användare av mobila banktjänster

Kanske har bankerna i själva verket glömt bort att fråga sina kunder?

uppskattas till omkring 400 miljoner. Detta kan sättas i kontrast

“Allt det här handlar om att utforma en tjänst med konsumenten i

mot Facebook, som under fjärde kvartalet 2014 noterade nära

åtanke; att skapa en tjänst som är mer empatisk och inlyssnande”,

1,2 miljarder mobila användare per månad. För finansbranschen

säger Lauren Currie. Och i likhet med hotellbranschen, menar hon,

finns det många skäl att ta lärdom och öka utvecklingstakten.

är det kanske kassören på det lokala bankkontoret som bäst kan sätta

Konsultföretaget Alix Partners har dragit slutsatsen att nära 40%

fingret på kundernas preferenser. Problemet är dock att utvecklingen

av konsumenterna betraktar det mobila erbjudandet som viktigt

sällan börjar i den ändan. “Det här håller på att förändras, men det

eller extremt viktigt vid val av bank. Men det finns starka finan-

är fortfarande normen”, säger Currie. “Alldeles för ofta utvecklas inte

siella motiv även i det korta perspektivet: kostnaden för varje kund

appar och tjänster av de människor som i slutändan är avsedda att

interaktion i mobilen har uppskattats till blott en tiondel av vad

använda dem, eller av de som vet vad konsumenterna vill ha”. Så vad

det kostar en bank att utföra samma service per telefon. Fysiska

vill kunderna ha? Säkerhet, upplevd användbarhet samt användar-

möten är långt dyrare.

vänlighet är aspekter som återkommande har lyfts fram i akademiska
studier. Det är en tillsynes logisk slutsats som bottnar i att kundens

Om det här stämmer, varför har inte bankindustrin, som knappast

preferenser och beteende måste stå i centrum. “Den mobila miljön

lider brist på medel, hållit ett högre tempo? Här finns en rad upp

skiljer sig mycket från traditionella e-tjänster, där användaren sitter

tänkliga skäl. Ett av dem, menar den finske forskaren Marko

hemma vid datorn”, säger Marko Nieminen. “Om definitionen av

Nieminen, handlar om att traditionella banker ofta sitter på ålder-

mobiltjänsternas önskvärda funktionalitet inte har utgått från riktiga

stigna it-strukturer. “Man kan förvänta sig att det finns många gamla

studier av riktiga användare – i användarens riktiga miljö – så får du

system som kräver omfattande uppdateringar för att anpassas till

ett illa utformat designfundament som ger sämre resultat”. Budskapet

mobila tjänster. I regioner som av tradition stått utan en finansiell

är tydligt. Nära 90% av världens mobilanvändare har i dag telefonen

infrastruktur ser vi att modern teknologi har kunnat introduceras

inom räckhåll dygnet runt. För banksektorn återstår att välja i vilken

fortare”, säger Nieminen, verksam vid Aalto Service Factory.

kanal de vill möta kunden. Det är ett val som ur ett finansiellt perspektiv torde vara tämligen enkelt.
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Kundvänliga
betallösningar
Det blir allt viktigare att förstå kundens behov och anpassa sitt

Teknik som möjliggör handel

erbjudande efter det. Collector är en flexibel och snabbfotad aktör

Gränsdragningen mellan digital och fysisk handel blir mindre tydlig.

med lång erfarenhet. Det gör att vi kan fokusera på varje kunds en-

Om en kund befinner sig i en fysisk butik men genomför ett köp i mobilen,

skilda behov och snabbt implementera skräddarsydda lösningar,

vad ska köpet då kategoriseras som? ”Handel är handel”, säger Mikael

oavsett om det gäller butik eller e-handel.

Anstrin, Head of Retail. ”Krasst sett är handel via nätet bara ett nytt sätt
att visa upp produkter och ta betalt.” På Collector ser vi tekniken som en

E-handeln växer

möjliggörare för handel, oavsett var den sker. Vårt fokus är alltid att

En allt större del av Sveriges befolkning handlar på nätet. Under 2014

förstå kundens behov och sedan använda oss av tekniken för att skapa

omsatte e-handeln nästan 45 miljarder kronor, 6 % av den totala han-

rätt verktyg. Vårt innovativa IT-arbete ligger i framkant, men utan erfaren

deln, och var fjärde julklapp köptes på nätet. Men för oss handlar det

het och kunskap om kundens behov blir tekniken värdelös.

om att se bortom siffror och statistik.
Kundanpassade lösningar
Vi har en tät dialog med varje kund för att ta reda på hur företagets
processer ser ut och få kännedom om slutkundens beteenden. Med kund
vänliga betallösningar hjälper vi företag att öka sin försäljning och för

”Collector är en flexibel och
snabbfotad aktör. Vi fokuserar
på slutkundsupplevelsen.”

bättra lojaliteten i kundgruppen. Collector kan leverera ett helhetspaket
med fler produkter än bara betallösningar. Allt från lån och andra typer

Att handla via mobilen

av finansiering till co-brandade kreditkort. Få andra aktörer har samma

Mobila enheter spelar allt större roll i hur och var vi surfar och börjar

breda erbjudande.

även påverka vårt konsumtionsbeteende. Collectors system bygger på
helt öppna API:er som integreras mot handlarens affärssystem, mobila
sajt eller app. Det gör att våra kunder kan nyttja våra tjänster oavsett
kanal. Idag är det många som använder mobilen för att browsa, men
när man sedan bestämt sig för ett köp genomför man det vid sin dator.

Collector har idag runt 4000 e-handelskunder
inom olika områden och av varierande storlek.
Under 2014 tillkom flera större kunder som

Många tycker det är krångligt att genomföra kortköp på en liten skärm.
Här kan möjligheten att betala med faktura vara ett viktigt komplement
som skapar trygghet – en tjänst som Collector erbjuder.

CDON/Qliro, Dialect, Netthandelen och Miinto.

mikael anstrin

Head of Retail
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Bättre upplevelser
E-handeln måste bli bättre på att skapa positiva konsumentupplevelser efter själva
köpbeslutet. Här kan betalningsaktörer spela en avgörande roll, menar Malin Sundström
på Swedish Institute for Innovative Retailing.
E-handeln firade nya triumfer 2014. Den svenska detaljhandelns

Forskningen pekar idag mot att framtidens utmaningar handlar

försäljning på nätet uppgick för första gången till över 40 miljarder

om att bygga in mer flexibilitet och bättre kundupplevelser bortom

kronor, efter en tillväxt på 16 %. Nära en tredjedel av svenskarna

själva köpbeslutet. “Det finns oerhört mycket mer att göra, för

handlar i dag på nätet minst en gång i månaden. En klar majoritet

ofta stannar det vid att kunden i bästa fall har köpt något”, säger

anger enkelheten, inte priset, som sitt viktigaste motiv. Men trots

Malin Sundström. “Men det är ju faktiskt där som konsumentens

en i sammanhanget avundsvärd utveckling, står den nya detaljhan-

resa tar sin fortsättning”. I fjol publicerades en framåtblickande

deln inför en rad existentiella utmaningar. Alltjämt returneras många

rapport av två kinesiska forskare, där kundens upplevelser efter

varor, samtidigt som konverteringsgraden är låg. Enligt Handelns

själva transaktionsögonblicket antas bli en nyckelfaktor för att

Utredningsinstitut passerar omkring 9 av 10 kunder rätt genom

kunna överleva på framtidens e-handelsmarknad. Det stöds också

nätbutikerna utan att spendera ett öre. I båda fallen rör det sig om

av empirin. En internationell forskargrupp visade 2012 på tydliga

problem som direkt relaterar till kundernas upplevelser, ett område

samband mellan returtider och återköp. Det vill säga, ju bättre

där branschen under tio år har genomgått en omfattande förändring.

företagen hanterar konsumentens returer, desto mer benägen är
konsumenten att återvända till butiken. Därmed antas en mer effek-

E-handelns första inkarnation var den fristående vertikalen; utman

tiv returhantering inte bara kunna minska detaljhandelns kapital-

are till den traditionella butiksmiljön och som enbart existerade

bindningstider, utan dessutom leda till ökad försäljning. Svensk data

på internet. It-yran passerade, och när verkligheten kom ikapp

pekar i en liknande riktning. Att få tydlig information om returvillkor

visionerna vaknade detaljhandeln till liv. Fram växte multikanals

och leveransdatum – men även möjligheten att välja var varan ska

filosofin: butikskedjorna började flytta in på nätet, men ofta med

hämtas ut – är faktorer som värderas högt i enkätundersökningar.

strategier som avvek från deras hemmamiljöer. Det var som om

Det är en kamp mot klockan, då kraven hela tiden ökar. I Post Nords

detaljhandeln ville ta rygg på en lovande framtid, utan att för den

senaste e-handelsundersökning framgår att konsumenterna inte

delen kannibalisera på den egentliga affärsidén. Med facit i hand

bara förväntar sig snabba leveranstider. De förväntar sig därtill att

var det ett perspektiv som utgick ifrån styrelserummens existentiella

leveranstiderna successivt sjunker. Det är med andra ord en utman-

ångest. Att mötas av ett pris på nätet och ett helt annat i butiken

ande miljö som inte bara ställer frågan om hur konsumentens krav

var möjligen logiskt i beaktande av företagens kostnadsstrukturer.

ska adresseras, utan också av vem. Och ansvaret ligger inte nöd-

Dessvärre var det inte bekvämt för kunden.

vändigtvis på detaljhandelns bord.

“Vi studerade det där och kom fram till att multikanalstänket är

Malin Sundström ser bland annat utrymme för betalningsaktör

helt ointressant för konsumenten. Allt de ser är helheten. De ser

erna att bidra med en större flexibilitet, som i större utsträckning

ett varumärke, inget mer”, säger Malin Sundström, på SIIR, Swedish

beaktar kundernas olikheter. “En konsument som i vanliga fall

Institute for Innovative Retailing. Sundström sällar sig till det fåtal

betalar med kort kanske föredrar att betala mot faktura inför jul,

akademiker som har studerat e-handeln sedan 1990-talet. “Det var

för att slippa ligga ute med pengar”, säger Malin Sundström.

inte så hippt på den tiden”, säger hon. “Men jag doktorerade 2007

Eller vad händer om konsumenten betalar med bankkort, ligger ute

med en avhandling som handlade om bekvämlighet, och att pro

med pengar, och varorna mot förmodan blir försenade? “Det här

cessen upplevs olika av olika kunder”. Just där, i kundupplevelsen,

är tydliga exempel på när en betalningsaktör skulle kunna gå in

har också slaget stått. Ett par år senare vandrar hela detaljhandeln

och leverera värdefull information, direkt till konsumenten”, säger

bestämt mot en fullödig integration, som i större utsträckning utgår

Sundström. Men betalningsaktörerna, menar hon, kan hypotetiskt

ifrån kunden, inte företagaren. “Fler och fler inser att det måste

gå längre än så. Returrätten, som återkommande utpekas som en

handla om en upplevelse. Nu ser vi hur e-handelsföretag rullar ut

hörnpelare i konsumentens helhetsupplevelse, administreras som

butiker, medan butiker rullar ut e-handel”, säger Malin Sundström.

regel av konsumenten själv. Det är ingen självklarhet. “Man får

Det är en utveckling som skapar friktioner. Traditionella e-handels

komma ihåg att det finns en affärspotential här”, säger Malin

företag kämpar plötsligt med bemanning, lagerhållning och lokal

Sundström. “Det finns en möjlighet att göra kunderna ännu mer

frågor. Butikskedjorna å sin sida konfronteras av e-handelslogistik,

nöjda, och där kanske betalningsaktören kan stå som en länk

nya betalningslösningar och gränssnittsutveckling. Men sen då?

mellan köpare och säljare”.
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Våra produkter
Efterfrågan på våra produkter är stor. Privatkunder efterfrågar tjänster inom
våra tre huvudområden: betalning, lån och sparande. Bolagskunder efterfrågar
tjänster för kapitaleffektivitet som gör att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Som flexibel och innovativ aktör är vi bra på snabba beslut och på att värdera
och genomföra komplexa affärer.
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produkter

privat/retail

Spara/Låna

Kort

E-handel

Spara

Easyliving

Collector samarbetar med en rad olika

Collector erbjuder tre typer av sparande för

Vårt mål med Easyliving är att göra

butiker och e-handlare som CDON.com,

privatkunder. Det mest flexibla kontot har fria

det lätt för våra kunder att handla med

Boozt och Miinto. Med Collector kan kunden

insättningar och obegränsade uttag.

kort. Easyliving har utsetts till Sveriges

enkelt betala med faktura, antingen hela

För den som vill binda minst 100 000 kr

bästa resekort av kortio.se och är ett

beloppet direkt eller som delbetalning.

under en period finns ettåriga och tvååriga

MasterCard med shopping-, evenemangs-

Collector erbjuder även mobilbetalning via

sparkonton. Samtliga sparkonton omfattas av

och reseförsäkring. För att underlätta på

SEQR och fakturabetalning, till exempel för

Riksgäldens insättningsgaranti.

resan erbjuder vi olycksfallsförsäkring

Västtrafiks SMS-biljettsystem.

Se aktuella sparräntor på collector.se.

och självriskeliminering. Dessutom är
valutapåslaget 0 kr.

Låna
Med Collectorlånet kan privatpersoner låna

Easycard

upp till 250 000 kr utan säkerhet. Villkoren

Easycard är det enkla kortet, både att

baseras på kundens individuella situation.

ansöka om och att använda. Med

Räntan sätts utifrån kundens förutsättningar

Easycard får kunden upp till 30 000 kr

och vi ger lånemöjlighet därefter. Låneansökan

i kredit och möjlighet till delbetalning

sker online och kunden får svar direkt.

för att kunna betala i sin egen takt och

I Sverige ingår låneskydd i tre månader.

ha koll på sin vardagsekonomi. Kund
webben ger kunden en snabb och enkel
överblick över sina transaktioner.

företag/corporate

Factoring

Fastighetskrediter

Uppdragsinkasso

anpassade tjänsteerbjudanden utifrån kun

Fastighetskrediter är en finansierings

Collector har ett brett tjänsteutbud inom

dens behov. Vi samarbetar med både större

produkt som kräver både erfarenhet

uppdragsinkasso för både B2B och B2C.

koncerner och med mindre aktörer. Vår flexi-

och marknadskännedom. Collector

Våra tjänster anpassas alltid efter kundens

bilitet, snabbhet, enkelhet och förståelse för

arbetar främst i tillväxtområden som

specifika situation. Med vårt engagemang,

kundens affär är det som särskiljer oss från

Stockholm, Göteborg och Öresunds

förhandlingsvana och erfarenhet är vi en

konkurrenterna. Collector erbjuder både

regionen. Med kunskap och lång

värdefull inkassopartner, framförallt i kom

fakturaköp och fakturabelåning.

erfarenhet hjälper vi företag att finans

plicerade ärenden.

Factoring är en modern finansieringslösning
för företag. Collector arbetar enbart med

iera sina fastighetsprojekt.
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factoring

Förbättrad likviditet
med modern factoring

◂ Collectors långa erfarenhet i
kombination med vårt innovativa IT-arbete gör oss snabba.
För oss tar det ungefär en vecka
från första kontakt till att beslut
har fattats och finansieringen
är hos kunden.

Det har aldrig skett så stora förändringar inom företagsfinansiering
som det gör just nu. ”Om fem till tio år kommer hela marknaden vara
förändrad”, säger Gudleiv Björklund, Head of Corporate. Vi ser den
digitala utvecklingen som en stor möjlighet att skapa transparenta,
teknikbaserade tjänster för våra ständigt uppkopplade kunder.
Tekniska lösningar för en bredare marknad
Utvecklingen går fort och nya, innovativa aktörer tillkommer. Vi drivs

Krav på snabbhet och nya lösningar

framåt av förändringarna på marknaden och av våra kunders efterfrågan.

Många av våra kunder befinner sig i tillväxt och ställer högre krav

Idag fokuserar vi främst på teknisk utveckling av integrerade finansie

på sin finansieringslösning än vad traditionella banker kan erbjuda.

ringssystem då många kunder har behov av användarvänliga tekniska

De efterfrågar bättre, enklare och smidigare IT-lösningar.

lösningar för förbättrad likviditet. Vi bygger också ett automatiserat nav
där våra kunder enkelt får tillgång till all information digitalt. Genom att

Från en entreprenör till en annan

digitalisera en tjänst eller göra den tillgänglig online kan vi skapa helt

Förståelse för kundens affär är A och O i vårt arbete. Eftersom vi själva

nya affärsmöjligheter. Resan vi står inför påminner om den utveckling

är entreprenörer är vi bra på att förstå andra entreprenörer och talar

Collector redan gjort på e-handelsområdet.

samma språk. Vi vet att det inte alltid är formen för finansiering som är

”Som nischaktör behöver
vi alltid vara på tårna och
lyssna noga till kundens
behov.”

avgörande – det viktiga är att det finns likvida medel i företaget så att
man aldrig behöver gå miste om en affär.
Bred produktportfölj matchar kundens behov
Collector har en diversifierad produktportfölj inom företagsfinansiering,
med allt från fakturaköp till rena företagskrediter. Den bredden kommer
vi att behålla även i framtiden för att kunna fortsätta matcha våra
kunders behov.

gudleiv björklund
Head of Corporate
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Verktyg för att
optimera
rörelsekapital
Factoringutbudet växer kraftigt och tjänsterna lyfts nu fram som ett verktyg inte minst för
tillväxtföretag. Men fakturaköp är bara ett av flera alternativ i företagarens verktygslåda,
menar Jesper Lindbom, PWC Advisory Services.
Fakturaköp, eller factoring, utgör en av det internationella närings

Så hur passar factoringtjänsterna in i den vidare bilden? Jesper

livets starkaste trender. För tio år sedan, 2004, omsatte branschen

Lindbom, som står bakom PWC-rapporten, efterlyser ett helhets

knappt 900 miljarder dollar. I dag har industrin med god marginal

perspektiv. “Många närmar sig frågan grundlöst, utan att först se

passerat en omsättning på 3,000 miljarder dollar. Detta samtidigt

vilka möjligheter de har inom ramen för sin verksamhet”, säger

som tjänsterna förändras i grunden.

han. “Och då väljer man ibland fakturaköp utan att först veta vad
det kostar”. Detta är en aspekt; factoringleverantörerna får tidvis

Factoring, av tradition en finansieringslösning, förvandlas gradvis

kritik för tilltagna finansieringsavgifter. Därmed, menar Lindbom,

till en renodlad outsourcingaffär, där fakturering, kundreskontra,

bör fakturaköp inte uteslutas, men det måste betraktas som ett

finansiering och bokföring kan erbjudas i en fullt integrerad miljö.

av flera tillgängliga verktyg. Betalningstider, som exempel, kan

Kvar finns det ursprungliga argumentet. Expertgruppen för studier

utmanas, både mot leverantörer och kunder.

i offentlig ekonomi, ESO, konstaterade i fjol att blott en tredjedel
av den vuxna befolkningen har ekonomiska medel att starta och

“Man bör fråga sig om det finns en möjlighet att upprätta stramare

driva en egen verksamhet. Därmed utgör bristen på traditionell

processer”, säger Lindbom. “Och i de flesta företag är svaret ‘ja,

bankfinansiering en hämsko mot företagande i stort.

det finns det’”. Det handlar i grund och botten om att bygga en
kassaflödesmentalitet som sipprar ut i den dagliga verksam-

Det handlar också om en tillsynes avtagande betalningsmoral.

heten: att sätta upp styrmedel som får personalen att agera på

Regeringen har uppskattat att omkring hälften av alla fakturor

ett sätt som optimerar företagets rörelsekapital. “Kan du visa för

betalas för sent, vilket anses kosta samhället omkring 3 miljarder

personalen att kunderna rutinmässigt betalar för sent, så kan du

kronor per år, enbart i Sverige. Därtill kommer kostnader i form av

etablera rutiner där kunderna kontaktas en vecka före förfall, bara

uteblivna investeringar och förlorade arbetstillfällen. Konsultföre

för att kolla att allt är okej”, säger han. “Och plötsligt har du för

taget PWC har i rapporten Working Capital in the Nordics, uppskattat

bättrat likviditeten”.

att nordiska företag kan frigöra upp till 60 miljarder euro, enbart
genom att optimera sitt rörelsekapital.
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collectors varumärke

Modiga, visionära
och riskmedvetna
Collector är en tillväxtraket, en innovativ utmanare som dessutom ska bli
bank. ”Om jag skulle beskriva Collector som en person skulle det vara någon
med driv och stark karaktär som är modig, visionär och riskmedveten”,
säger Åsa Hillsten Eklund, Communication & IR manager.

Varumärket kommunicerar

Förändringar på marknaden

Under 2015 går Collector in som

Allt vi gör påverkar varumärket, från vilka tjänster vi erbjuder till hur

påverkar varumärket

huvudsponsor i Di Gasell.

vi väljer att kommunicera i media och med våra kunder. Vi arbetar hela

I takt med att marknaden

tiden för att öka kännedomen om Collector i våra målgrupper. Varje dag

förändras utvecklas också

når vi till exempel ett stort antal kunder när de handlar på nätet. Eftersom

Collector. Den digitala revolution-

Collector ännu inte är den största aktören behöver vi etablera vårt varu

en är här, kundens beteende

märke som trovärdigt, pålitligt och attraktivt. Vi måste vara snabba, ha

och förväntningar förändras.

större legitimitet och bättre kundvård än våra konkurrenter. Vi har aldrig

Dagens diversifierade samhälle

råd att luta oss tillbaka – en drivkraft som genomsyrar hela företaget.

kräver fler nytänkande aktörer.
Collectors stora erfarenhet av

Företagskulturen bygger vårt varumärke

olika kundsegment och vår snabb

Vårt varumärkesarbete tar avstamp i Collectors starka företagskultur.

het i att bygga och lansera nya

Alla som är en del av företaget är också en del av varumärket. Därmed

tjänster gör oss väl rustade att

har alla ett eget ansvar för hur Collector uppfattas och för att möjliggöra

möta den utmaningen.

affärer. Collectors entreprenörsdrivna klimat inspirerar våra medarbetare

”Collector är en förebild
för svenska entreprenörer.
2010 blev de utsedda till
Gasellföretag. Nu är vi glada
att de vill bidra med sitt ny-
tänkande innovationsfokus
för att inspirera Sveriges
snabbast växande företag.”
peter fellman

Chefredaktör, Dagens industri

att axla det ansvaret. ”Det är svårt att stå still när resten av horden
springer. Det skapar energi ”, säger Åsa Hillsten Eklund. Eftersom vårt
mål är att vara med och utmana och utveckla branschen tar vi gärna ton
och driver debatten utifrån vårt och våra kunders perspektiv. Vi är inte
rädda för att sticka ut hakan!
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åsa hillsten

Communication & IR manager

ekonomiska styrkor

Rutiner skapar
stabilitet
Collectors ekonomi har varit stark ända sedan starten. Sedan 2001 har omsätt
ningen i genomsnitt vuxit med 33 % per år. Samtidigt har resultat före skatt
vuxit med i snitt 41 % per år. Vi har alla förutsättningar att fortsätta växa med
både omsättning och resultat.
Processer och rutiner skapar stabilitet

INTÄKTER

Nyckeln till Collectors stabila ekonomi är struktur och rutiner. ”Jag brinner
för processer”, säger Pia-Lena Olofsson, CFO. Tillsammans med sina kollegor
på ekonomiavdelningen arbetar hon varje dag med att bygga kostnads
effektiva strukturer och arbetssätt. ”Om varje medarbetare hittar ett sätt att
spara tre minuter varje dag får det stor effekt på bolagets lönsamhet.”

916

MSEK

januari – december
Orädd företagskultur främjar tillväxt
Vi har en bred portfölj och faktum är att alla våra produktområden växer
och är lönsamma. Det som ligger bakom vår goda tillväxt är en stark
företagskultur som gör oss orädda och innovativa. Vårt synsätt har sedan
starten varit att vi ska våga utmana och utveckla branschen. Och vi gör det
med omdöme och riskmedvetenhet. Vi börjar med att doppa tån i vattnet
och testar alltid våra innovationer i liten skala först.
En etisk bank
”Collectors kärnvärden genomsyrar ekonomiavdelningen och just etik
är fundamentalt för mitt arbete”, säger Pia-Lena Olofsson. ”Vi ska alltid

TILLVÄXT INTÄKTER

31%

+

januari – december 2014 mot 2013

kunna stå för det vi gör, leverera rakryggat och vara transparenta.” När
Collector blir bank innebär det en kvalitetsstämpel för oss som stabil och
seriös aktör. I övrigt blir skillnaden inte så stor. Vi blir inte en traditionell
bank. Collector kommer fortsatt att vara en nischaktör som konkurrerar
med det vi är bäst på; att leverera kostnadseffektiva och nytänkande
finansiella lösningar.
Collectors fortsatta tillväxt
Collector är till sin natur ett tillväxtbolag. Vi fortsätter växa och bygga
strukturer för att bli mer effektiva och lönsamma. Marknaden är stor och

BALANSOMSLUTNING

6 561

MSEK

31 december

som relativt liten aktör finns det gott om utrymme att växa. På företags
sidan rör vi oss medvetet mot större kunder och längre, mer stabila
samarbeten. Även på privatsidan rör vi oss mot ett mer kapitalstarkt
kundsegment. Börsnoteringen som beräknas ske under 2015 innebär
att vi får tillgång till kapitalmarknaden och kan därigenom finansiera
framtida tillväxt.

pia-lena olofsson

En effektiv och innovativ ekonomiavdelning.
Ekonomiavdelningens jobb är inte främst att tala om hur
det har varit. Vi är med och stödjer affären framåt. Vi är
ingen isolerad ö utan vi kommer in tidigt i processer för
att stödja affärsuppläggen. Ju smidigare processer vi har
internt desto fler kostnadseffektiva, nytänkande lös
ningar kan vi erbjuda våra kunder.

CFO
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Företagskulturen
är vår främsta styrka
Collector är ett värderingstyrt bolag med stark företagskultur som präglas av enga
gemang, entreprenörskap och etik. Värdeorden har tagits fram av medarbetarna
själva. ”Vår kultur är vår främsta styrka och ligger bakom vår framgång”, säger
Beatrice von Lempruch, HR Manager.
Personligheten viktig vid rekrytering

Employer branding

”Jag lägger stor vikt vid personliga brev, inte bara vid CV:n” säger

Vi arbetar aktivt för att stärka arbetsgivarvarumärket och nå ut till rätt

Beatrice von Lempruch. Utöver kompetens och personlig lämplighet

kanditater. Med en stark arbetsgivarprofil ökar chanserna att rekrytera

är det viktigt att potentiella medarbetare kan identifiera sig med våra

personer som kan trivas hos oss. För att lyckas med employer branding är

kärnvärden och kultur, något som diskuteras redan vid första mötet.

transparens och ärlighet viktigt. Collector får aldrig vara bara en logotyp

Ofta är personligheten avgörande. När rätt person dyker upp anpassar

som sitter på en vägg. Varje medarbetare ska känna att hon eller han är

vi hellre tjänsten efter personen än tvärtom.

Collector. Våra anställda är våra allra bästa ambassadörer.

”Vi arbetar för att attrahera, rekrytera
och behålla rätt personer. Alla steg är
lika viktiga.”

Engagemang och medansvar
Alla ska känna sig medansvariga för Collector. Alla medarbetares presta
tioner är lika viktiga och varje uppgift gör skillnad. Det är viktigt att de
anställda har möjlighet att förvalta sitt engagemang och kan föra fram
sina idéer. Samtidigt ställs höga krav. Man måste tycka om och drivas

Jämställdhet och mångfalld

av förändring, kunna ta egna initiativ och inte vänta på att någon annan

I rekryteringsprocessen är även jämställdhets- och mångfaldsperspek

ska göra jobbet. ”Vi brukar säga: någon annan jobbar inte här. Det är

tivet viktigt. Vårt mål är att rekrytera rätt person med rätt kompetens,

vi tillsammans som skapar Collector och bidrar till bolagets framgång”.

oavsett kön eller bakgrund. För oss är det både en lönsamhets- och

säger Beatrice von Lempruch.

demokratifråga.

beatrice von lempruch
HR Manager

90 st nyanställningar under 2014:

Kvinnor
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60% 40%
Män

webb och it

IT är navet för
vår innovation
Collector har inga gamla IT-skulder och vi sitter inte fast i förlegade

Online som strategi

system. IT-avdelningen är hjärtat i Collectors verksamhet och navet

Fokus på mobilitet är ett strategiskt beslut. Inom flera produktområden

för vår innovation. Alla våra tjänster och produkter, inom samtliga

utvecklar vi tjänster direkt för mobila enheter. Vår utveckling drivs av våra

affärsområden, kräver IT-stöd.

kunders efterfrågan och på privatsidan har mobila lösningar efterfrågats
länge. Nu märker vi att även företagskunderna i högre grad vill ha snabba

Transparenta processer

och flexibla onlinelösningar.

Collectors IT-avdelning är placerad mitt i verksamheten, både fysiskt
och organisatoriskt. IT-avdelningen är integrerad med både marknadsoch säljavdelningen. Genom att involvera hela organisationen i IT-arbetet
ökar snabbheten, smidigheten och transparensen i våra processer vilket
gör att vi kan maximera affärsvärdet i våra leveranser.
Egna system för utvecklingen framåt
Teknologi och IT revolutionerar bank- och finansbranschen. När vi för

”Det är viktigt att ha mod och
våga prova nytt. Att inspireras
av andra innovativa branscher
och produktbolag är viktigt.”

några år sedan tog beslutet att utveckla våra egna system istället för att
köpa färdigutvecklat förändrades allt. ”Vårt resonemang var att om vi

Snabbhet, kompetens och engagemang

ska vara med och leda utvecklingen måste vi ta en ny riktning”, berättar

Med ny teknik kan vi jobba snabbt och innovativt, något som gjort Collector

Camilla Dorvall, CIO. En agil IT-avdelning som bygger egna system behöver

till en attraktiv arbetsplats för utvecklare. Anställda och konsulter arbetar

inte vänta in externa partners, vilket leder till snabbare processer. Dess

tillsammans för att skapa en dynamik där rätt kompetens snabbt kan

utom är det lättare att säkerställa slutresultatet och snabbt kunna byta

plockas in när vi behöver ställa om kursen. Men formell kompetens är inte

fokus. Det är den flexibiliteten som gör att vi kan leverera nytänkande

allt. Lika viktigt är varje medarbetares engagemang och drivkraft. Det är

IT-lösningar utifrån kundens behov.

människorna bakom tekniken som skapar Collectors unika IT-avdelning.

Flexibelt men säkert
Flexibilitet är ett av våra IT-ledord, tillsammans med innovation, snabb
het och säkerhet. Vi ställer höga säkerhetskrav på alla våra tjänster.
Utmaningen ligger inte sällan i att hitta balans mellan användarvänlig
het och hög säkerhet.

camilla dorvall
CIO
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fastighetskrediter

Fastighetskrediter som
möjliggör
affärer
Att vara väl positionerad i fastighetsbranschen är nyckeln till att

Juniorlån gör skillnad för affären

nå ut med rätt krediter till rätt kunder. Alla som arbetar med fastig

Marknaden för fastighetslån ser helt annorlunda ut idag jämfört med för

hetskrediter hos Collector har lång erfarenhet från branschen.

tio år sen. Fram till 2008 var det inte svårt för företag att låna pengar till

Kombinerat med vårt snabba och flexibla arbetssätt har det gjort

fastigheter hos banken, ofta upp till 80 %. I och med finanskrisen gick

att affärsområdet vuxit stadigt sedan starten 2013.

belåningsgraden ner i hela Europa och nya kapitaltäckningsregler imple
menterades. Idag ligger svenska bolags belåningsgrad runt 65–70 %.

Unika behov kräver flexibla lösningar

Vår nisch ligger i utlåningen upp till 80%. Utan belåning minskar företags

Vi erbjuder juniorlån till större och mellanstora fastighetsbolag. Vi har

möjlighet att till exempel göra nyförvärv. Collectors filosofi är att vår typ

inga färdiga produkter eller paketerade erbjudanden utan vi skräddarsyr

av juniorlån kan göra stor skillnad för kundens affärer, om de används rätt.

alla tjänster utifrån det individuella bolagets behov. För att kunna göra
rätt matchningar krävs rätt kontakter, lång erfarenhet och kunskap om

Att fortsätta växa hållbart

hur både branschen och finansieringsbehoven ser ut.

Idag samarbetar vi framförallt med kunder som växer snabbt och på
rätt sätt, antingen genom nyförvärv, projektering eller köp av ny mark.

”Vi hjälper bra bolag att göra
två bra affärer istället för en.”

Flera av våra kunder är större aktörer, men vi arbetar även med privata
fastighetsägare och med projektbolag. Vi fokuserar på långsiktiga och
hållbara samarbeten hellre än att attrahera kunder som lånar mindre
summor på kort sikt. ”För att fortsätta växa handlar det om att synas
i rätt sammanhang, skapa kännedom i målgruppen och fortsätta knyta

Förutsättningar för fastighetsfinansiering

kontakter, slita skor”, säger Sven-Erik Eriksson, Head of Property Finance.

Målet är att hjälpa bra företag att göra bra affärer. Vår stock växer i god

”Den bästa marknadsföringen för oss är att vi genomför bra affärer.

takt. Med lång löptid på våra krediter får vi också en uthållig lönsamhet.

Det är så ordet om oss sprids.”

Enheten är liten till antalet anställda men har samtidigt stora resurser
tack vare att alla overheadfunktioner finns inom Collector.

sven-erik eriksson
Head of Property Finance
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hållbarhet och csr

Hållbarhet är en
lönsamhetsfråga
Sedan starten har Collector varit ett handlingskraftigt bolag
och en positiv kraft i samhället.
Lönsamhet, tillväxt och ansvar

inspektionens tillsyn och löpande kontroll. Vi har ett systematiskt arbets

”Hållbarhet handlar till stor del om lönsamhet och tillväxt. Genom att

sätt och intern kontroll för att följa våra åtaganden, tillvarata möjligheter

utveckla och driva ett lönsamt företag tar vi ansvar för en långsiktigt

och förebygga risker.

hållbar utveckling tillsammans med våra medarbetare, kunder, leveran
törer och investerare.” säger Stefan Alexandersson, vd. Collector har

Integration och sysselsättning för unga driver Collectors affärs

hela tiden haft ett stabilt ägarskap och genererat löpande vinst. Vinsten

utveckling

redovisas i respektive verksamhetsland och återinvesteras till stor del

Medelåldern bland våra anställda är låg. Det är en viktig del av vår affärs

i bolaget. Det gör att vi kan fortsätta utveckla nytänkande digitala tjänster

idé att ha en ung organisation som kan utveckla service och onlinetjänster.

utifrån våra kunders behov.

Eftersom vi vill erbjuda hela vår kundbas en hög servicenivå har vi anställt
medarbetare med språkkunskaper som återfinns i stora invandrargrupper.

Ansvar

Vår kundtjänst talar 16 olika språk. Collector har därmed vuxit som arbets

Affärsetik är grunden för vår verksamhet och en naturlig del av det var

givare åt unga med mångkulturell bakgrund, en grupp som ofta upplever

dagliga arbetet. Vi följer skatteåtagandet för våra verksamhetsländer,

en hög tröskel till arbetsmarknaden.

något som bidrar till samhällsnyttan i respektive land. Vi tar ett aktivt
ansvar på våra hemmamarknader i Norden.

Vikten av goda exempel och hjälp till självhjälp
Sponsorskap och filantropisk verksamhet är viktiga delar av Collectors

Global Compact

hållbarhetsarbete. Vi fokuserar framförallt på goda exempel och hjälp

Våra policies går i linje med de internationella principerna enligt FN Global

till självhjälp. Genom integrationsinitiativet Mitt liv arbetar Collector

Compact, Internationella arbetsorganisationen och Wien-deklarationen.

med kunskapsförmedling och mentorskap. Mitt Liv skapar förutsätt

För oss är det naturligt att fokusera riskanalysen och aktiviteterna på

ningar för personer med invandrarbakgrund att ta sig in i arbetslivet.

ekonomisk och social påverkan, produktansvar och vår roll i samhället.

Collector erbjuder kontaktnät, praktikplatser och mentorer från vår

Collector driver en reglerad verksamhet som står under Finans-

egen personal.
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foto: Richard Lewisohn

foto: Joey Abrait

foto: Mitt Liv

Via organisationen Hand in hand stödjer vi befolkningen i den indiska
byn Kavanur. Vår roll är bland annat att ge mikrolån till nya företagare för
att på lång sikt stärka byns kvinnor, skapa arbetstillfällen och säkerställa
utbildning för barnen.
Sponsring av event som riktar ljuset mot inspirerande exempel är del
av samma kedja. Under 2015 sponsrar vi Di Gasell, där vi hjälper till att
lyfta fram andra framgångsrika entreprenörer. Vi sponsrar även Collector

foto: Johannes Berner

”Mitt Liv öppnade nya dörrar för
mig genom att utvidga mitt nätverk
på den svenska arbetsmarknaden.”
faranak maleki

Credit Administrator, Collector

Swedish Open för att lyfta fram idrottskvinnors prestationer och främja
svensk damtennis. 2015 återvänder damtennisens allra största stjärna,
Serena Williams, till Båstad.

Nyckeltal:
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Tillväxt: Omsättning MSEK

916

697

Lönsamhet: Vinst före skatt MSEK
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92,6
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Samhället: Sociala avgifter MSEK
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26,2
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0,1
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90
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37

39

60/40

64/36
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Förvaltningsberättelse
Styrelse och verkställande direktören för Collector AB avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2014.

Koncernens verksamhet och koncernstruktur

Vikten av goda exempel och hjälp till självhjälp

Verksamheten består av finansieringstjänster och är uppdelad i två segment:

Sponsorskap och filantropisk verksamhet är viktiga delar av Collectors hållbar

Företag/Corporate och Privat/Retail.

hetsarbete. Även här utgår vi från våra kärnvärden och fokuserar framförallt på

Finansieringstjänsterna till företag omfattar factoring, företagskrediter, fastig
hetskrediter samt inkassotjänster.
På privatmarknaden erbjuds privatlån, inlåning, kort, säljstödjande finansie 

goda exempel och hjälp till självhjälp.
Genom integrationsinitiativet Mitt Liv arbetar Collector med kunskapsför
medling och mentorskap. Mitt Liv skapar förutsättningar för personer med

ring som erbjuds e-handel och detaljistkedjor samt inkassotjänster knutna till

invandrarbakgrund att ta sig in i arbetslivet. Collector erbjuder kontaktnät,

dessa. Legalt bedrivs in- och utlåning i Collector Credit AB, ett helägt dotterbolag

praktikplatser och mentorer från vår egen personal.

som är kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. All uppdrags

Via organisationen Hand in hand stödjer vi befolkningen i den indiska byn

verksamhet inom inkasso bedrivs huvudsakligen i det helägda dotterbolaget

Kavanur. Vår roll är bland annat att ge mikrolån till nya företagare för att på

Collector Finance & Law. Det tyska dotterbolaget, Payport GmbH är numera

lång sikt stärka byns kvinnor, skapa arbetstillfällen och säkerställa utbildning

under likvidation. Det norska dotterbolaget, Collector Norge AS och det finska

för barnen.

dotterbolaget, Collector Finland Oy bedriver i huvudsak försäljning av finansie
ringstjänster till företag men bedriver även inkassotjänster.
Under 2015 kommer all finsk och norsk verksamhet förutom inkassotjänster
bedrivas i filialer till Collector Credit AB.

Osäkerhetsfaktorer
Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består främst av omvärldsfaktorer såsom
konjunktur och ränteläge. De största definierade riskerna är kreditförluster och

Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg samt från kontoren

tillgång på likviditet. I båda fallen anser koncernen att verksamhetens känslig

i Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Collector är ett kreditmarknadsbolag

het mot förändringar i omvärlden är relativt liten, beroende på att bolagets ford

på väg att bli bank.

ringsmassa till stor del består av korta krediter, factoring och säljfinansiering
samt många små lån till privatpersoner, vilket leder till ett stabilt likvidflöde.

Hållbarhet och CSR

Tillsammans med en effektiv kredithantering minimeras kreditförlusterna och

Collectors hållbarhetsarbete utgår från företagets kärnvärden: entreprenörskap,

därmed också osäkerhetsfaktorerna. Bolagets finansieringskälla består till

engagemang och etik. Sedan starten har Collector varit ett handlingskraftigt

övervägande del av inlåning från allmänheten. Denna verksamhet är fortsatt

bolag och en positiv kraft i samhället. Hållbarhet handlar om lönsamhet och

stabil. För att säkerställa tillgång till likviditet även om inlåningen skulle stag

tillväxt. Collector bedriver löpande ett aktivt arbete i hållbarhetsfrågor som

nera eller minska har bolaget kontrakterade bankkrediter på betydande belopp

inkluderar såväl etik- och miljöfrågor som samhällsansvar i stort.

och likviditetsreserv. För ytterligare information kring osäkerhetsfaktorer var
god se redovisningsprinciperna på sidorna 37-45.

Ansvar och policies
Affärsetik är grunden för vår verksamhet och en naturlig del av det vardagliga

Väsentliga händelser under året

arbetet. Vi följer skatteåtagandet för våra verksamhetsländer, något som bidrar

Under året har verksamheten fortsatt att visa god tillväxt. Båda segmenten

till samhällsnyttan i respektive land. Vi tar ett aktivt ansvar på våra hemma

och samtliga produktområden har positiv tillväxt och visar lönsamhet. Bolaget

marknader i Norden. Våra policies går i linje med de internationella principerna

har fortsatt stark likviditet och en balansräkning som möjliggör en fortsatt stark

enligt FN Global Compact, Internationella arbetsorganisationen och Wien-

tillväxt. För att ytterligare stärka bolagets möjlighet till tillväxt beslutade sty

deklarationen. För oss är det naturligt att fokusera riskanalysen och aktivite

relsen att stärka kapitalbasen och i september 2014 genomfördes en emission

terna på ekonomisk och social påverkan, produktansvar och vår roll i samhället.

om 200 MSEK. Under slutet av 2013 har en ansökan om bankoktroj lämnats in till

Collector driver en reglerad verksamhet som står under Finansinspektionens

Finansinspektionen. Vi förväntar oss ett beslut i bankansökan under första

tillsyn och löpande kontroll. Vi har ett systematiskt arbetssätt och intern kontroll

halvåret 2015.

för att följa våra åtaganden, tillvarata möjligheter och förebygga risker.
• Stefan Alexandersson ny vd i Collector - Lena Apler blir arbetande styrelse-	
Integration och sysselsättning för unga driver Collectors affärsutveckling
Collectors tillväxt har varit stadig och organisk sedan starten. Bara under 2014
anställdes 90 nya medarbetare. Många av de vi rekryterar är unga vuxna. Det är
en viktig del av vår affärsidé att ha en ung organisation som kan utveckla service
och tjänster för våra uppkopplade målgrupper. Eftersom vi vill erbjuda hela vår
kundbas en hög servicenivå har vi anställt flera medarbetare med språk
kunskaper som återfinns i invandrargrupper. Collector har därmed vuxit som
arbetsgivare åt unga vuxna med diversifierad bakgrund, en grupp som ofta upp
lever en hög tröskel till arbetsmarknaden.
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ordförande den 30 januari 2014.
• CDON Group väljer Collector som ny leverantör för fakturabetalning på den
europeiska marknaden. Produktionssättning i december 2014.
• Betalkoll: ny mobilapp som förenklar det vanligaste bankärendet, lanserades
den 11 november 2014.

Utveckling Företag/Corporate

Koncernens inlåning

Segmentet visar på mycket hög tillväxt under 2014 (+40%). Framförallt är

Konton hos Collector omfattas av den statliga insättningsgarantin efter beslut

tillväxten hög i Norge och Sverige. Avkastningen både i absoluta tal och i rela

från Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att om Collector försätts i konkurs

tion till totalt kapital i segmentet ökar, mycket beroende på ökade intäkter

garanteras varje kund ersättning motsvarande det belopp kunden satt in plus

i relation till låga kreditförluster och minskande operationella kostnader.

ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in.

Av de enskilda produktområdena visar produktområde Fastighetskrediter
högst tillväxt. Fastighetskrediter har under året på allvar etablerats i Sverige,
men vi har även verksamhet i Norge och Finland.
Factoring och Företagskrediter visar på hög tillväxt i Sverige och Norge,
medan verksamheten i Finland avsiktligt har begränsats något med hänsyn
till det ekonomiska klimatet i Finland.
Inom segmentet bedrivs även verksamhet kring förvärv av förfallna kredi

• Garantin gäller för både privatpersoner, företag och andra juridiska personer
om institutet går i konkurs.
• Garantin ersätter maximalt motsvarande 100 000 euro per kund och institut
(se ovan). Om ett konto är öppnat i flera kunders namn gäller ersättningen
för varje person för sig.
• Insättningsgarantin täcker alla slag av insättningar på konton oavsett om
sparandet är bundet eller fritt ta ut.

ter. Under 2014 har samtliga kassaflödesmål uppnåtts, framförallt avseende

• Ersättningen påverkas inte av skulder i Collector.

de stockar som under de senaste åren förvärvats i Finland.

• Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag

Collectors enskilt minsta produktområde berör uppdragsinkasso. Ofta avser
inkassouppdragen mer komplicerade ärenden såsom inkasso av hyresford
ringar och fordringar i utlandet. Under sista halvan av 2014 tog vi flera större
kontrakt med nya kunder, vilket kommer att ge effekt under 2015.

banken försattes i konkurs eller den dag Finansinspektionen beslutade att
garantin ska träda in.
• Insättningsgarantin hanteras av Riksgäldskontoret och finansieras genom
avgifter från banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

Samtliga produktområden och därmed även hela segmentet växte avsevärt
mer än marknaden, varför Collectors marknadsandelar ökade.

Investeringar
De huvudsakliga investeringarna under 2014 är IT-investeringar. Investering

Utveckling Privat/Retail

arna gäller i första hand utveckling av egna applikationer inom Commerce och

Segmentet växte med 27%. Commerce är det produktområde som växer snabb

Inkasso. Investeringarna omfattar även bedrägeri- och penningtvättsystem.

ast i segment Privat/Retail och är nu Collectors näst största produktområde.
I slutet av 2014 fick Collector Nordens största e-handlare CDON/Qliro som ny

Finansiell företagsgrupp

kund. CDON/Qliro produktionssattes i december 2014 och genererade därmed

Moderbolaget Collector AB ingår i en finansiell företagsgrupp (konsoliderad

inga intäkter under 2014.

situation) med dotterbolagen Collector Credit AB (kreditmarknadsbolag),

För övrigt sattes rekord i nyutlåning för privatlån i Sverige och i Norge.

Collector Finland OY, PayPort GmbH, samt Collector Norge AS. Samtliga bolag

I Norge lanserades en helt ny produkt under andra halvåret, vilket fick tydliga

är fullständigt konsoliderade. Hela den finansiella företagsgruppen står under

positiva effekter både på tillväxt och kvalitet på den norska kreditstocken.
Under 2014 beslutades att investera i nytt kort- och betalsystem för implemen

Finansinspektionens tillsyn och omfattas av Finansinspektionens regler för
kapitaltäckning och stora exponeringar. C
 ollector Finance & Law AB, är ett helägt

tering under sista halvåret 2015. Bytet innebär vissa begränsningar i nuvarande

dotterbolag till Collector AB men är inte inkluderat i den finansiella företags

produktutveckling. Trots det satte Collector all time high i antalet nya kort med

gruppen.

kraftigt ökade intäkter och resultat.
Även segmentet Privat/Retail växte avsevärt mer än marknaden, varför
Collectors marknadsandelar ökade.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker så
som marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande risk

Koncernens resultat och intäkter

hanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna

Januari–december 2014

och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens

Rörelseintäkterna uppgick i koncernen till 916 (697) MSEK och i moderbolaget

finansiella resultat. En beskrivning av Collectors riskexponering och hantering

till 39 (43) MSEK. Resultatet före skatt uppgick i koncernen till 244 (191) MSEK

av risker finns i årsredovisningen på sidorna 40-45.

och i moderbolaget till 1 (6) MSEK.
• 2014 visar den högsta intäktstillväxten sedan 2009.

Riskkrediter och förvärvade kreditstockar

• Båda segmentens samtliga produkter visar god tillväxt och lönsamhet.

Inom detta segment består risken i värderingen av köpta kreditstockar samt det

• De totala personalkostnaderna har ökat med 15% till 160 MSEK. I relation
till intäkterna har personalkostnaderna minskat, från 20% till 17%.
• Inlåningsvolymen har under 2014 ökat med 1 370 MSEK till 5 208 MSEK.

pris som betalas för varje enskild stock i förhållande till framtida utfall vid åter
betalning och avveckling av krediterna. Beroende på förvärvade portföljers ålder
och kvalitet varierar löptiden mellan 5–20 år.
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Utlåning blancolån och kort

Moderbolaget

Denna verksamhet består av blancolån till privatpersoner på mellan

Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för helåret 2014 uppgick

20 000–150 000 kr (fr o m mars 2015 mellan 20 000–250 000 kr). Genom

till 39 (43) MSEK och avser koncerninterna administrativa tjänster. Resultat före

effektiva kreditscoringmallar och stort s tatistiskt material kan förlustrisken

skatt uppgick för helåret till 1 (6) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick

med stor sannolikhet beräknas i förväg. Avsättningar för kreditförluster redo

till 2 (7) MSEK och eget kapital uppgick till 306 (135) MSEK.

visas allt eftersom bedömning görs att förluster inträffar.
Utsikter för 2015
Commerce/E-handel

Koncernen står väl rustad för att under 2015 fortsätta att växa under hög lön

Denna verksamhet omfattar alla typer av handelsrelaterade krediter till konsu

samhet. Under 2014 har stora investeringar gjorts i framåtriktade IT lösningar

ment, såsom delbetalning, konton och fakturor. Kreditscoringmallar tas fram

och då framförallt avseende olika digitala gränssnitt. Många av dessa investe

för varje bransch och målgrupp. Ett mycket stort antal små krediter gör att kredit

ringar kommer att lanseras under första halvan av 2015. Under 2014 togs även

förlusterna hålls på en sammantaget låg nivå.

stora kostnader i andra åtgärder som under 2015 och på längre sikt kommer att
skapa värden. Som exempel kan nämnas stora satsningar i att stärka bedrägeri

Factoring och företagskrediter

funktionen, ökad satsning på analys av datamängder, investeringar i en högre

Kreditrisken består främst i att bedöma förvärvade fakturor och slutkundens

kvalitet i IT drift, ökade resurser för riskkontroll och regelefterlevnad samt olika

betalningsförmåga, men också risken för invändningar och tvister mot leveran

typer av varumärkesbyggande åtgärder.

tören. Värderings- och kreditmodeller som på ett tidigt stadium ska utvisa
framtida risker har utarbetats. Företagskrediter har alltid säkerheter, såsom

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

pantbrev i fastighet, aktier eller överhypotek i företagsinteckning.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinst

Ägande
Koncernen ägs av Fastighets AB Balder 48%, StrategiQ Capital 20%, Ernström
Kapitalpartner AB 15% samt övriga investerare 17%.
Lena Apler är en av grundarna och verksam som arbetande styrelseord
förande. Villkoren för detta avtal finns i not 3, sidan 48.
Anställda
Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden januari–december 2014
till 229 st. I antalet heltidstjänster inkluderas visstidsanställda, men ej föräldra
ledig eller tjänstledig personal. Antal nyanställningar under 2014 var totalt 90 st.
Verkställande ledning
Ledningsgruppen består av Stefan Alexandersson, CEO, Pia-Lena Olofsson,
CFO, Åsa Hillsten Eklund, Communication & IR Manager, Alexander Todoric,
CCO, Gudleiv Björklund, Head of Corporate, Mikael Anstrin, Head of Retail och
Camilla Dorvall, CIO.
Ledningsgruppen bestod vid 2014 års ingång av ytterligare tre personer.
Miika Engström, landschef Finland, Claes Paulsson, Head of Consumer samt
Linus Björk, Head of Corporate.
Förändring av ledningsgrupp fastställdes i januari 2015 och är anpassad
efter bolagets struktur enligt segmentsindelning Retail och Corporate som
gäller samtliga länder där Collector verkar.
Närståenderelationer
Collector tillhandahåller tjänster inom inkasso till Balder. Man erbjuder även
fastighetslån till Oscar Properties. Dessa transaktioner sker på marknads
mässiga villkor. Inlåning finns även från närstående och är till gällande
marknadsv illkor för Collectors respektive sparkonto. Under året har även
dotterbolaget Collector Capital AB sålts till Fastighets AB Balder. Försäljningen
har skett enligt marknadsmässiga villkor.
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medel, kronor 281 105 355, disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägarna med 1,06 kronor per preferensaktie,
eller, i händelse om uppdelning (split) av aktier, 0,212 kronor
per preferensaktie
Balanseras i ny räkning
Summa

125 000
280 980 345
281 105 355

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 1 juni 2015. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear
Sweden AB den 4 juni 2015.
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
Styrelsen finner att det kommer att finnas full täckning för bolagets bundna
egna kapital efter föreslagen utdelning. Styrelsen finner även att den föreslagna
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 §
andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Styrelsen vill därmed framhålla
följande: Den föreslagna utdelningen är liten och har en högst marginell påver
kan på bolagets och koncernens egna kapital, likviditet och ställning i övrigt.
Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital
efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhe
tens art, omfattning och risker. Enligt styrelsens bedömning kommer den före
slagna utdelningen inte att påverka bolagets eller koncernens förmåga att infria
sina betalningsförpliktelser på kort eller lång sikt. Den kommer inte heller att
påverka bolagets eller koncernens förmåga att göra erforderliga investeringar.
Utöver vad som anförts ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden
som kan ha betydelse för bo-lagets och koncernens ekonomiska ställning.
Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen utdelning
inte framstår som försvarlig.

Koncernens resultat
2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

2010-01-01
–2010-12-31

916 211
—
916 211

697 442
—
697 442

590 396
—
590 396

543 933
—
543 933

455 751
—
455 751

–159 873

–138 878

–118 959

–108 277

–83 001

–21 924
120
–396 536
–578 214

–19 263
101
–285 314
–443 354

–23 597
256
–234 907
–377 207

–20 913
100
–217 481
–346 571

–17 670
107
–187 794
–288 358

Rörelseresultat

337 997

254 088

213 189

197 362

167 393

Resultat från intressebolag och försäljning dotterbolag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

–1 073
5 708
–98 948
243 684

—
24 775
–87 495
191 368

342
16 598
–83 734
146 396

–38
6 192
–62 090
141 426

2 142
1 309
–46 496
124 348

Inkomstskatt
Årets resultat

–55 551
188 133

–43 168
148 200

–32 052
114 344

–39 088
102 338

–32 708
91 640

188 133

146 410

112 409

101 513

91 286

—

1 790

1 935

825

354

10,93

9,78

7,56

6,83

6,14

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

2010-01-01
–2010-12-31

916 211
243 684
188 133
10,93
16 095 450
905 562
14,9%
23,1%
61,8
15,2%

697 442
191 368
148 200
9,78
14 925 383
527 233
11,9%
25,5%
42,6
13,3%

590 396
146 396
114 344
7,56
14 876 420
440 901
13,1%
24,1%
34,4
14,2%

543 933
141 426
102 338
6,83
14 873 680
365 738
11,9%
26,1%
28,8
12,3%

455 751
124 348
91 640
6,14
13 834 680
iu
iu
29,9%
25,7
16,2%

1,4
229
32 636

1,1
201
24 826

1,9
183
22 045

2,7
168
17 572

2,6
144
12 798

Resultaträkning, Collector koncernen (TSEK)

Intäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Andra vinster/förluster netto
Övriga kostnader
Summa kostnader

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie för vinst hänförligt till Moderbolagets
aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie)

Nyckeltal

Intäkter
Resultat före skatt
Resultat efter skatt
Vinst per aktie, kronor 1)
Genomsnittligt antal aktier 2)
Kapitalbas 3)
Total kapitalrelation 4)
Avkastning på eget kapital, % 5)
Eget kapital per aktie, kronor 6)
Soliditet, % 7)
Kreditförluster, % 8)
Medelantal heltidsanställda 9)
Investeringar i immateriella tillgångar

1) Avser resultat per aktie före och efter utspädning.
2) Avser före och efter utspädning.
3) Se not 24.
4) Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 24.
5) Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieärare i procent av genomsnittligt eget
kapital.

6) Eget kapital genom genomsnittligt antal aktier.
7) Eget kapital genom totalt kapital.
8) Kreditförluster i förhållande till genomsnittlig utlåning och andra kundfordringar.
9) Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.
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KONCERNEN

Resultaträkning
Belopp i TSEK

Intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Andra vinster/förluster netto
Övriga kostnader
Rörelseresultat

2014–01–01
–2014–12–31

2013–01–01
–2013–12–31

2012–01–01
–2012–12–31

2

916 211
916 211

697 442
697 442

590 396
590 396

3
4
5
6, 7, 8

–159 873
–21 924
120
–396 536
337 997

–138 878
–19 263
101
–285 314
254 088

–118 959
–23 597
256
–234 907
213 189

9
9

–1 073
5 708
–98 948
243 684

—
24 775
–87 495
191 368

342
16 598
–83 734
146 396

10

243 684
–55 551
188 133

191 368
–43 168
148 200

146 396
–32 052
114 344

188 133
—
188 133

146 410
1 790
148 200

112 409
1 935
114 344

10,93
10,93

9,78
9,78

7,56
7,56

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

188 133

148 200

114 344

–176
187 957

–2 224
145 976

–228
114 116

187 957

144 524
1 452
145 976

112 138
1 978
114 116

Not

Resultat från finansiella poster
Resultat från försäljning dotterbolag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare under året
(uttryckt i kronor per aktie)
– Före utspädning
– Efter utspädning

Koncernens rapport över totalresultat
Årets resultat
Övrigt totaltresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Valutakursdifferenser
Summa totalresultat för året
Hänförligt till:
– Moderbolagets aktieägare
– Innehav utan bestämmande inflytande
Summa totalresultat för året
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187 957

KONCERNEN

Balansräkning
Not

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier

12
12

—
7 124
7 124

1 984
6 600
8 584

1 984
8 888
10 872

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill

13
13

63 244
71 736
134 980

50 553
71 943
122 496

41 346
73 043
114 389

20
15, 23

1 827
3 060 152
3 061 978
3 204 083

1 827
2 434 343
2 436 170
2 567 250

1 904
1 616 651
1 618 555
1 743 816

15, 16, 23
14
17

2 719 996
—
636 940
3 356 937
6 561 020

1 691 310
6 933
522 348
2 220 591
4 787 841

1 232 927
—
640 849
1 873 776
3 617 592

18

6 887
–3 132
401 294
589 534
994 583

5 990
–2 956
200 496
431 890
635 420

5 951
–1 070
192 231
310 634
507 746

Belopp i TSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran
Utlåning och andra fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Utlåning och andra fordringar
Derivatinstrument
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (14 876 420 aktier)
Reserver
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserad vinst, inkl årets resultat
Innehav utan bestämmande inflytande

—

—

4 352

994 583

635 420

512 098

19
20

510 502
52 648
563 150

285 971
44 243
330 214

195 230
34 757
229 987

19

—
19 949
134 812
10 612

—
21 823
113 773
2 575

9 394
20 314
56 174
14 312

138 527
4 698 604
781
5 003 285
6 561 020

132 236
3 551 800
—
3 822 207
4 787 841

113 845
2 658 495
2 973
2 875 507
3 617 592

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Upplåning
Uppskjutna skatteskulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplåning
Derivatinstrument
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21
22
19
14
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Ställda säkerheter
och ansvarsförbindelser
Belopp i TSEK

Not

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Ställda säkerheter

25

420 500

420 500

1 000 557

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
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Sammanställning över
förändringar i eget kapital
Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK

IB per 1 januari 2012
Totalresultat
Årets resultat

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

5 951

192 231

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa övrigt totalresultat
Summa totalresultat

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget kapital

227 977

425 360

3 527

428 887

112 409

112 409

1 935

114 344

112 409

–271
–271
112 138

43
43
1 978

–228
–228
114 116

–29 753

–29 753

—

–29 753

–29 753

–29 753

–1 153
–1 153

–1 153
–30 906

Reserver

Balanserad
vinst

–799

–271
–271
–271

Transaktioner med aktieägare
Utdelning avseende 2011
Försäljning av innehav utan bestämmande inflytande
i Ö&B Finans AB
Summa transaktioner med aktieägare
UB per 31 december 2012

5 951

192 231

–1 070

310 634

507 746

4 352

512 098

IB per 1 januari 2013
Totalresultat
Årets resultat

5 951

192 231

–1 070

310 634

507 746

4 352

512 098

146 410

146 410

1 790

148 200

146 410

–1 886
–1 886
144 524

–338
–338
1 452

–2 224
–2 224
145 976

–104

8 304
–104
–1 631

8 304
–104
–1 631

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission preferensaktier
Utdelning preferensaktier
Utdelning till minoritet
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
i Collector Norge AS
Summa transaktioner med aktieägare

–1 886
–1 886
–1 886

39

8 265

39

8 265

—

–25 050
–25 154

–25 050
–16 850

–4 173
–5 804

–29 223
–22 654

UB per 31 december 2013

5 990

200 496

–2 956

431 890

635 420

—

635 420

IB per 1 januari 2014
Totalresultat
Årets resultat

5 990

200 496

–2 956

431 890

635 420

—

635 420

188 133

188 133

188 133

188 133

–176
–176
187 957

–176
–176
187 957

1 696
199 999
–500
–29 989
171 206

1 696
199 999
–500
–29 989
171 206

994 583

994 583

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission preferensaktier
Nyemission stamaktier
Utdelning preferensaktier
Ordinarie utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
UB per 31 december 2014

–176
–176
–176

8
889

1 688
199 110

897

200 798

–176

–500
–29 989
–30 489

6 887

401 294

–3 132

589 534
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Kassaflödesanalys
2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

243 684
571 621
–87 670

191 368
500 134
–81 225

146 396
220 206
–81 609

Betald skatt

68 829
21 924
1 211
–61 770
–21 267
10 323
262 934
–39 108

39 450
19 263
101
–19 441
–28 366
6 728
209 103
–45 342

51 632
23 597
–86
–25 535
–22 710
2 412
175 706
–28 122

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

223 826

163 761

147 584

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–1 629 757
14 177
–1 391 754

–1 283 502
49 376
–1 070 365

–533 273
62 280
–323 409

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterbolag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag av minoritet
Kassaflöde från investeringsverksamheten

—
–32 636
–3 092
532
—
–35 196

—
–24 826
–1 762
274
–12 804
–39 118

104
–25 005
–4 785
20 936
—
–8 750

201 695
1 367 552
–30 489
—
1 538 758

8 304
983 679
–104
–1 631
990 248

—
–33 183
–29 753
–1 153
–64 089

111 808
522 348
2 783
636 940

–119 235
640 849
734
522 348

–396 248
1 039 811
–2 714
640 849

Belopp i TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
– varav erhållen ränta
– varav erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
– Kreditförluster
– Avskrivningar
– Realisationsresultat
– Orealiserade kursdifferenser
– Övriga
– Ränta

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring av inlåning från allmänheten
Utbetald utdelning
Innehav utan bestämmande inflytande
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Noter med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer
BELOPP I TSEK

Collector AB, med organisationsnummer 556560-0797, bedriver via dess dotterbolag
verksamhet i Sverige och i övriga nordiska länder. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.
Verksamheten består av finansieringstjänster, kredithantering och affärsjuridik.
Finansieringstjänsterna är riktade mot företagsmarknaden genom erbjudande om facto
ringtjänster samt finansiering av fastighetskrediter och mot privatmarknaden genom
säljstödjande finansiering som erbjuds genom distanshandeln 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 genom web
baserade tjänster samt företagskrediter.
Collector AB är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Göteborg, Sverige. Adressen
till huvudkontoret är Östra Hamngatan 24, 411 09 Göteborg.
Styrelsen har den 23 mars 2015 godkänt denna årsredovisning för fastställande av års
stämman under 2015.
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 all
männa råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) til�
lämpats. 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 användandet av en del
viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa
bedömningar vid t illämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som
innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antag
anden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges
längre ner i texten.

instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats
i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finanseilla tillgångar,
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde
över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärs
modell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redo
visas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid
första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt total
resultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av
instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som
utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder så ändras inte klassifice
ringen och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över
resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Värdeförändringar hänförliga
till förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 9 minskar
kraven för tillämpning av säkringsredovisning genom att 80-125-kriteriet ersätts med
krav på ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och säkrat föremål och att säk
ringskvoten ska vara samma som används i riskhanteringen. Även säkringsdokumenta
tionen ändras lite jämfört med den som tas fram under IAS 39. Standarden ska tillämpas
för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen
har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter
ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter
mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldig
heten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopp
lade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska
lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den för
sålda 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 ikraft den 1 januari 2017. Förtida tillämpning är
tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha
någon väsentlig inverkan på koncernen.

Nya standarder, ändringar och tolkningar som tillämpas av koncernen

Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för räkenskapsår som börjar
1 januari 2014:
IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan existerande principer då den identifi
erar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas
i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fastställ
andet av kontroll när detta är svårt att bedöma. Se not 39 beträffande effekterna på de
finansiella rapporterna.
IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar upplysningskrav för alla
former av innehav i andra företag, såsom dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresse
företag och ej konsoliderade strukturerade företag.
Andra standarder, ändringar och tolkningar som träder ikraft för räkenskapsår som
börjar 1 januari 2014 har ingen väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter
1 januari 2014 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. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014.
Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella

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. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 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 villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnads
förs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelse
förvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv
avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget
redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade före
tagets nettotillgångar.
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Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande
samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde
på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som good
will. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade d
 otterbolagets tillgångar,
i händelse av ett så kallat ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rappor
ten över årets resultat.
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare egetkapitalandel
arna 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 till
gång eller skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i resultaträkningen eller i övrigt
totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificeras 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. Redovisningsprinciperna för dotter
bolag har i förekommande fall ä ndrats 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 funktionell valuta. I koncernredovisningen
används svenska kronor (kr), som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valuta
kurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer
vid betalning av sådana t ransaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen som övriga
intäkter. Koncernen använder sig inte av säkringsredovisning.
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 utlands
verksamhet 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.
Förvaltningsfastigheter utgörs av mark och redovisas till anskaffningsvärde utan avdrag
för avskrivning.
Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller omvär
derat belopp ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden,
görs linjärt enligt följande: – inventarier och installationer 3–5 år.
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Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras
vid behov.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om till
gångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljnings
intäkten och det redovisade värdet och redovisas bland Andra vinster/förluster netto
i resultaträkningen.
Immateriella tillgångar

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet
på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets/intressebolagets identifierbara
nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som
immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas separat testas årligen för att identifiera
eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku
mulerade 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 nedskriv
ningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassa
genererande enheter som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till
goodwillposten. Collector AB koncernen fördelar goodwill till bolagen Collector Credit AB,
Collector Finance & Law 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 n
 yttjandeperioden, 5 år.
Kostnader som är direkt förknippade med utveckling av identifierbara och unika pro
gramvaruprodukter 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 utveck
lingen av programvaruprodukter och skälig andel av indirekta kostnader. Övriga utgifter
kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som t illgång skrivs av under sin
bedömda nyttjandeperiod, 5 år.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser
eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är åter
vinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde
överstiger dess återvinningsvärde. 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 identi
fierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella
tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en pröv
ning av om återföring bör ske.
Finansiella tillgångar

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella till
gångar värderade till verkligt värde via resultatr äkningen samt lånefordringar och kund
fordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången för
värvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det
första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

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 klassificeras i denna kategori om
den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.

Likvida medel

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatr äkningen redovisas första
gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultat
räkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redo
visas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde.
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finan
siella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Det resultatredo
visas i den period då de uppstår och ingår i resultaträkningens post övriga kostnader.
Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade till verk
ligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen som en del av övriga intäkter
när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Verkligt värde för börsnoterade värdepapper baseras på aktuella köpkurser.

Finansiella skulder

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga placeringar som anses hög
likvida, samt checkräkningskrediter. I balansräkningen redovisas checkräkningskrediter
som upplåning bland Kortfristiga 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 resultat
räkningen under rubriken Andra vinster/förluster – netto.
Upplåning
Finansiella skulder som inte klassificeras som Skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen redovisas initialt till verkligt värde med avdrag för transaktionskost
nader och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte
metoden. Denna kategori omfattar bland annat skulder till allmänheten och skulder till
kreditinstitut.

Derivatinstrument och säkringsåtgärder

Derivat klassificeras som innehav för handel då bolaget inte tillämpar säkringsredovis
ning. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen och värderas till
verkligt värde via resultaträkningen i posten Andra vinster/förluster – netto, både initialt
och vid efterföljande omvärderingar.
Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument återfinns i not 14.
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 anläggningst illgångar. Låne
fordringar och kundfordringar klassificeras som Kundfordringar och andra fordringar
i balansräkningen. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaff
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar
görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla
belopp som är förfallna 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 (för
fallna sedan mer än 60 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov
av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek för individuellt värderade ford
ringar utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda
framtida kassaflöden. Gruppbaserade reserveringar görs för tillgångar som ej är enskilt
betydande. Gruppbaserade reserveringars storlek baseras på historiska utfall och bedömt
återvinningsvärde. Tillgångens redovisade värde minskas genom användning av ett värde
minskningskonto och förlusten redovisas 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 resultaträkningen. Principerna för redovisning av förvärvade kreditstockar
beskrivs på sidan 41.
Koncernen har i vissa fall fordringar med avtalad regressrätt. Det innebär att om mot
parten inte kan betala kan fordran återvinnas i sin helhet och därmed minskar risken för
kreditförluster.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats
i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som
kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare, eller under normal verksam
hetscykel 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 resultat
räkningen, 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 skatteregler som på balans
dagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderbolagets dotter
bolag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regel
bundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga
skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla tempo
rära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och
skulder och dessa redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt
beräknas med tillämpning av skattesatser (och- lagar) som har beslutats eller aviserats
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran rea
liseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna 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.
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Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser
Koncernens samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. En avgiftsbestämd pensions
plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat jurid
isk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytter
ligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under inne
varande eller tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen
avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligato
risk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser
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.

Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av upplupna provisions
intäkter avseende kredithantering vilket baseras på uppskattningar av hur stor del av
pågående uppdrag som är färdigställda per bokslutsdagen.
Leasingintäkter
Leasingintäkter intäktsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Intäkter från förvärvade kreditstockar
Intäkter från förvärvade kreditstockar redovisas enligt effektivräntemetoden. 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 säker
ställa att beräkningen är korrekt. Upplösningen av diskonteringseffekten redovisas som
ränteintäkt och värdeförändringar på grund av ändrade bedömningar av nuvärdet av fram
tida k assaflöden redovisas i resultaträkningen som övriga intäkter (not 2).

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 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.
Avsättningar för omstrukturering innefattar kostnader för uppsägning av leasing
avtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

Leasingkostnader

Leasing, där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av lease
givaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Utdelningar

Intäktsredovisning

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för
koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exkl mervärdesskatt och efter elimi
nering av koncernintern försäljning.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt 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 uppskattade intäkter eller kostnader och påverkar intäkterna
under den period då de omständigheter som föranledde ändringen kom till företags
ledningens kännedom.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivränte
metoden. 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
eringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lån redovisas till ursprunglig
effektiv ränta.
Provisionsintäkter
Provisionsintäkter intäktsredovisas i den period de intjänas och avser intäkter vid facto
ring, privatlån samt säljfinans. Intäkterna utgörs huvudsakligen av serviceavgifter och
ersättning för sålda tjänster. Under provisionskostnader redovisas kostnader för mot
tagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex b
 ankavgifter, depåavgifter
och ersättningar till externa förmedlare avseende förvaltade volymer.
Kredithanteringsintäkter
Intäkter från kredithantering utgörs huvudsakligen av avgifter i samband med inkasse
ring av fordringar. Kredithanteringsintäkter redovisas i den period de intjänas.
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Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella
rapporter i den period då utdelningen godkänns av moderbolagets aktieägare.
Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknads
risk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och
likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oföruts äg
barheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynn
samma 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 så väl för den övergripande
riskhanteringen som för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditr isk samt
användning av derivat och liknande finansiella instrument.
Marknadsrisk

Valutarisk
Koncernens valutarisker uppstår genom att det finns redovisade tillgångar och skulder
samt derivat i annan valuta än den funktionella valutan, framförallt avseende EUR.
Det samlade nettovärdet av tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas i TSEK
i följande tabell:
2014

Likvida medel
Utlåning och andra fordringar

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

128 394

102 574

14 813

1 647

6 712

1 314 040

914 089

50 375

3 354

2 360

Övriga skulder

–61 790

–42 405

–747

—

—

Upplupna kostnader och förut
betalda intäkter

–15 797

–28 380

–213

–1

–14

Skulder till
kreditinstitut

–200 848

–203 491

–34 796

–5 043

–8 048

Netto

1 164 000

742 387

29 433

–43

1 010

2013

Likvida medel
Utlåning och andra fordringar
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förut
betalda intäkter

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

61 742

52 006

1 637

2 396

2 804

1 076 830

647 071

22 765

992

7 156

–64 981

–30 000

–153

—

–463

–9 297

–5 498

–178

–10

—

Skulder till
kreditinstitut

–105 513

—

—

—

–7 416

Netto

958 780

663 579

24 071

3 378

2 081

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

2012

Likvida medel

44 740

13 721

1 031

164

—

Utlåning och andra fordringar

846 954

675 152

25 316

8 853

235

Övriga skulder

–49 531

–56 157

–381

–839

–19

–2 285

–774

–61

—

—

Upplupna kostnader och förut
betalda intäkter
Skulder till
kreditinstitut

–12 497

–52 510

—

—

–239

Netto

827 381

579 433

25 905

8 178

–23

Enligt koncernens riskhanteringspolicy ska valutaexponeringen vara minimal. Den valuta
exponering som uppkommer hanteras genom att skulder matchas med fordringar i samma
valuta. Valutaterminer och valutaswappar används där matchning inte är möjlig.
Säkringsredov isning tillämpas ej på dessa ekonomiska säkringar. Utestående valuta
terminer och valutaswappar i nominellt belopp redovisas i TSEK i följande tabell:
2014

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

Derivat

1 180 441

751 204

28 770

—

1 010

Summa

1 180 441

751 204

28 770

—

1 010

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

2013

Derivat

976 725

674 563

26 812

8 097

—

Summa

976 725

674 563

26 812

8 097

—

2012

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

Derivat

835 778

588 420

26 715

8 136

—

Summa

835 778

588 420

26 715

8 136

—

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Koncernen har rörlig ränta som dock enligt branschpraxis endast ä ndras vid större för
ändringar av marknadsräntan. Ränterisken för koncernen är dock väldigt liten, eftersom
koncernen har en relativt stor räntemarginal mellan ränta ut mot kund och koncernens
egen finansieringsränta. En ökad marknadsränta kan påverka lönsamheten negativt kort
siktigt men risken för förlust är mycket liten.
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassa
flöde. Koncernens upplåning består enbart av rörlig ränta och innefattar ett flertal valutor.
Om räntorna på upplåningen per den 31 december 2014 hade varit 200 punkter högre/
lägre hade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 104 162 (76 755) TSEK högre/lägre,
huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnad för upplåning med rörlig ränta.

Kreditrisk

Kreditrisk hanteras på koncernnivå genom fastställd policy. Kreditr isk uppstår främst
genom utestående fordringar och avtalade transaktioner. Om det finns oberoende kredit
bedömningar för kunder används dessa och i de fall kreditbedömningar saknas görs en
riskbedömning där kunders kreditvärdighet och finansiella ställning beaktas. Individuella
risklimiter fastställs baserat på kreditbedömningar i enlighet med de gränser som satts
av styrelsen.
Kreditrisker analyseras per kreditportfölj på följande områden:
1. Förvärvade kreditstockar
2. Säljfinans
3. Privatlån
4. Factoring
5. Företagskrediter
Förvärvade kreditstockar
Verksamhetens identifierade kreditrisker uppstår dels i samband med förvärv av nya
kreditportföljer, dels löpande och totalt för alla portföljer.
Riskhanteringen vid förvärv av nya kreditportföljer utgörs dels av en omfattande ana
lys av övertagen kreditportfölj samt simuleringar och dels av känslighetsanalys i olika
värderingsmodeller i samband med prissättningen. Därutöver görs s.k. due diligence av
hela eller delar av portföljen för att säkerställa att erhållna uppgifter överensstämmer
med verkligheten.
Riskhantering sker löpande på hela portföljen genom att årligen göra en analys av
kassaf lödet och en uppdaterad värdering av alla kreditportföljer.
Säljfinans
Säljfinans avser den kreditstock som byggs upp genom Collectors samarbeten med
aktörer inom detalj- och distanshandel (e-handel och postorder). Krediterna är blanco
krediter till i huvudsak privatpersoner. Genomsnittligt kreditbelopp för dessa krediter är
lågt, ca 3 000 kr, och den genomsnittliga löptiden kort, ca 9 månader. Kredithantering
i form av påminnelser och inkassokrav hanteras internt, vilket ger en god insyn och kun
skap om ärendena. Löpande riskhantering sker genom månadsvis analys och uppföljning
av statistik och nyckeltal av förfallna fordringar och kredithanteringsärenden på kund
nivå. Därtill sker löpande kontroll av samtliga transaktioner för att upptäcka misstänkta
bedrägerier.
Collector bedömer att riskerna generellt för verksamheten är mycket små, i huvudsak
därför att kreditförlusterna är relativt små i förhållande till den löpande avkastningen men
också därför att portföljen består av ett stort antal små krediter med kort löptid.
Commerce
Collector bedömer att riskerna generellt för verksamheten är mycket små i huvudsak
därför att kreditförlusterna är relativt små i förhållande till den löpande avkastningen
men också därför att krediterna är relativt små och med korta löptider.
Krediterna är blancokrediter till i huvudsak privatpersoner och genomsnittligt kredit
belopp är ca 3 000 kr. Den genomsnittliga löptiden är kort, ca 9 månader.
Löpande riskhantering sker genom analys av olika typer av nyckeltal och statistik av
förfallna fordringar och kredithanteringsärenden. Särskild analys sker av misstänkta
bedrägerier. Av den totala fordran i kreditportföljtabellen är den teoretiska kreditrisken
hela portföljen.
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Privatlån och kort
Privatlån är blancokrediter till privatpersoner i Sverige, Norge och Finland på mellan
20 000 och 150 000 kr med låneperioder på i huvudsak mellan 1 och 10 år. Kortverk
samheten är kreditkort till privatpersoner i Sverige med upp till 100 000 kr i kredit.
Koncernen genomför sedvanlig kreditprövning före all kreditgivning och tillämpar
scoringmallar som utformats specifikt för varje land. Kredittagarens erhållna scoring
påverkar vilket krediterbjudande 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.
Collector bedömer att kreditriskerna kopplade till privatlån och kortverksamheten
generellt sett är något högre än för övriga av koncernens konsumentkrediter men ändå
acceptabla med hänsyn till den goda löpande avkastningen.
Factoring
Verksamheten 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.
Kreditbedömning av factoringkunder samt fakturamottagare sker löpande och därtill
finns alltid en fastställd total limit per kund upp till vilken Collector maximalt kan köpa
eller belåna fakturor. Collector har medvetet valt en låg risknivå avseende factoringverk
samheten relativt den generella risknivån i branschen. Mot bakgrund av kundurvalet samt
det faktum att kredittiderna är korta, kreditprövningen är omfattande och kontinuerlig
uppföljning sker, bedöms kreditriskerna avseende factoringverksamheten vara begränsad.
Företags- och fastighetskrediter
Företagskrediter består av olika typer av rörelsekrediter och så kallade bryggfinansiering
där krediten vanligtvis har koppling till någon av Collectors kärnverksamheter inom till
exempel factoring, säljfinansiering eller kredithantering.
Fastighetskrediter av större krediter som är riktad mot kommersiella aktörer och om
fattar juniorlån med säkerhet i flerbostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
i storstadsområdena. Belåningen uppgår normalt upp till 80 % av bedömt marknadsvärde.
Kreditgivning i form av företags- och fastighetskredit föregås av adekvata kreditana
lyser, vilka sammanställs i upprättade kredit-PM som utgör beslutsunderlag för kredit
kommittén, kreditutskott eller styrelse, beroende på beslutande organ. Såväl kredittagare
som specifik kreditpropå analyseras med fokus på återbetalningsförmåga och känslig
hetsanalys. Utgångspunkten är att risken för kreditförluster för Collector ska vara mycket
begränsad och det finns väl fungerande rutiner för löpande uppföljning och kontroll av
krediterna och kredittagarna. Företags- och fastighetskrediter säkerställs normalt genom
pantbrev i fastighet, aktier, garanti, borgen, företagsinteckningar eller andra säkerheter.
Företagskrediterna har generellt en relativt kort löptid på 3–36 månader, jämfört med
fastighetskrediterna som normalt har löptider på 12–60 månader. I undantagsfall lämnas
företags- och fastighetskrediter med längre löptider. Kreditrisken avseende företagsoch fastighetskrediter bedöms därmed som kontrollerad.
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Fordringar per kategori
Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2014.
Reserver
för osäkra
fordringar

Inom
avtalad tid

Förfallna

207 966

—

207 966

616 116

529 798

86 318

Privatlån

2 046 859

2 042 808

4 051

–6 096

Factoring

740 172

601 786

138 386

–37 164

Företagskrediter

207 449

207 449

—

–2 349

Fastighetskrediter

788 849

781 229

7 620

—

Kort

249 553

245 591

3 962

–15 231

Lån och fordringar

Förvärvade k reditstockar
Säljfinans

Övriga2)

Belopp

E.T.1)
–3 279

1 131 868

10 080

1 121 788

–275 788

5 988 832

4 418 741

1 570 091

–339 907

Förfallna

Reserver
för osäkra
fordringar

Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2013.
Belopp

Inom
avtalad tid

Förvärvade k reditstockar

148 323

—

148 323

Säljfinans

369 630

345 225

24 405

Lån och fordringar

E.T.1)
–979

Privatlån

1 622 460

1 619 123

3 337

–6 216

Factoring

691 356

628 294

63 062

–35 494

Företagskrediter

140 690

130 733

9 957

–2 837

Fastighetskrediter

243 304

242 405

899

—

Kort

189 157

163 221

25 936

—

Övriga2)

913 148

245 785

667 363

–237 666

4 318 068

3 374 786

943 282

–283 192

Belopp

Inom
avtalad tid

Förfallna

Reserver
för osäkra
fordringar

86 076

—

86 076

Säljfinans

330 394

299 585

30 809

Privatlån

920 731

912 226

8 505

–7 357

Factoring

650 974

555 367

95 607

–38 757

Företagskrediter

111 284

106 300

4 984

–4 693

Kort

126 695

109 280

17 415

–367

Övriga2)

804 225

8 652

795 573

–197 036

3 030 379

1 991 409

1 038 969

–252 593

Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2012.
Lån och fordringar

Förvärvade k reditstockar

E.T.1)
–4 383

1) F örvärvade kreditstockar. Fordringarnas nominella belopp överstiger redovisat värde och redovisas till
upplupet anskaffningsvärde.
2) H
 uvudsakligen egengenererade inkassofordringar hänförliga till privatlån och s äljfinans.

Alla fordringar under rubriken förfallna i tabellen ovan är förfallna med mellan 1–60 dagar.
Det gäller inte förvärvade kreditstockar och övriga fordringar, eftersom samtliga per
definition är förfallna mer än 60 dagar. Uppföljningar görs löpande och bevakas noga,
därav föreligger inget nedskrivningsbehov för samtliga fordringar.

Likviditetsrisk

Collector har utifrån ett balansräkningsperspektiv en låg likviditetsrisk. På tillgångssidan
finns i huvudsak utlåning med relativt korta löptider (främst portföljerna Säljfinans och
Factoring). Privatlånen löper i genomsnitt ca 4 år och företagskrediterna har en genom
snittlig löptid på ca 12 månader. Fastighetskrediterna har en löptid på mellan 1–5 år.
Samtliga belopp avser för kunderna uppsägningsbara krediter, och uppskattningen av
framtida räntebetalningar blir därmed osäker.
Inlåning från allmänheten har inneburit att bolaget inte behöver utnyttja kredit
utrymmet hos bankerna. Skulle inlåningen minska på kort sikt har koncernen
ett utrymme per 31 december 2014 på 400 MSEK.
Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt med likvida medel
och kortfristiga placeringar med en likvid marknad, tillgänglig finansiering genom avtalade
kreditfaciliteter och möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av verksam
hetens karaktär krävs flexibilitet och goda möjligheter till finansiering. Ledningen gör
löpande uppföljning och kontroll av behovet och kan genom att upprätthålla avtal om lyft
ningsbara krediter minimera likviditetsrisken i koncernen. Ledningen följer också noga
rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv på basis av förväntade kassaflöden.
Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder som kommer att regler
as netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga
förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är till verkligt värde. Samtliga belopp avser,
för kunderna, uppsägningsbara krediter och uppskattningen av framtida räntebetalningar
blir därmed osäker. Likvidflöden avseende räntebetalningar är därmed inte inkluderat
i tabellen nedan.

Mindre än
1 år

Mellan
1 och 2 år

Mellan
2 och 5 år

Mer än
5 år

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella derivatinstrument som kommer
att regleras brutto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den
avtalsenliga förfallodagen.
De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.
De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp,
eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.
Mindre än 1 år

Per 31 december 2014
Valutaterminskontrakt och valutaswappar:
– utflöde

1 999 445

– inflöde

1 960 417

Per 31 december 2013
Valutaterminskontrakt och valutaswappar:
– utflöde

1 686 198

– inflöde

1 672 387

Per 31 december 2012
Valutaterminskontrakt och valutaswappar:
– utflöde

1 456 052

– inflöde

1 453 079

Samtliga av koncernens valutaterminer och valutaswappar förfaller inom ett halvår.

Per 31 december 2014
Banklån
Inlåning från allmänheten
Derivatinstrument
Leverantörsskulder och andra
skulder

—

—

—

—

–4 698 604

–510 502

—

—

–781

—

—

—

–303 902

—

—

—

—

—

Per 31 december 2013
Banklån
Inlåning från allmänheten
Derivatinstrument
Leverantörsskulder och andra
skulder

—

—

–3 551 800

–285 971

—

—

—

—

–270 407

—

—

—

Per 31 december 2012
Banklån
Inlåning från allmänheten
Derivatinstrument
Leverantörsskulder och andra
skulder

–9 394

—

—

—

–2 658 495

–195 230

—

—

–2 973

—

—

—

–204 645

—

—

—
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Hantering av kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga förmågan att fortsätta sin verk
samhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för
andra intressenter samt att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostna
derna för kapitalet nere. Styrelsen tar fram övergripande flerårsplaner genom årliga
strategigenomgångar där bolagets vision och mål enligt affärsplanen diskuteras och fast
slås. Dessa planer innefattar en plan för hur en optimal kapitalstruktur uppnås.
I det fall utvecklingen av verksamheten ställer krav på tillskott av kapital har ledning
och styrelse en aktiv handlingsplan för att kunna tillföra kapital från befintliga och even
tuellt nya ägare. Denna handlingsplan minskar kapitalrisken och bidrar till att bolaget är
väl rustat för att möta en situation som kräver ytterligare kapital.
Kapitalrisken i koncernen kopplas också till de behov och krav som ägare, finansiärer
och myndigheter ställer på bolaget. Total kapitalrelation och soliditet är två viktiga
nyckeltal för att bedöma kapitalrisken i koncernen.
En del av koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolaget C
 ollector Credit AB, som är
ett kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Därmed omfattas
Collector Credit AB också av regelverket om kapitaltäckning och stora exponeringar.
Ledningen följer löpande soliditeten i koncernen för att säkerställa att den inte är för
låg. En sammanställning av soliditeten r edovisas nedan:

Totala tillgångar
Totalt eget kapital
Soliditet

2014

2013

2012

6 561 020

4 787 841

3 617 592

994 583

635 420

512 098

15,2%

13,3%

14,2%

Soliditet per december 2014 är över de krav som finns på koncernen.

Beräkning av verkligt värde
Koncernen tillämpar IFRS 13 för finansiella instrument som värderas till verkligt värde
i balansräkningen. Därmed krävs upplysningar om värdering till v erkligt värde per nivå
i följande verkligt värdehierarki:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
(nivå 1)
• 	A ndra 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 2014.
not

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultat
räkningen
– Derivatinstrument

—

—

—

—

—

–Finansiella placeringar

23

—

148 945

—

148 945

—

148 945

—

148 945

—

781

—

781

—

781

—

781

Summa tillgångar
Skulder
Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resultat
räkningen

Ryktesrisk
Collector arbetar aktivt med att informera sina kunder och övriga intressenter om sin
marknad för att minska risken att felaktiga rykten sprids. Koncernen har under senaste
året arbetat intensivt med Collectors varumärke. Korrekt och adekvat information om
Collector ges genom följande olika kanaler:
• I möten och kontakt med kunder
•V
 ia hemsidor, www.collector.se, www.collector.no, www.collector.fi
• V id olika marknadsaktiviteter, t ex kundseminarium och event
• V ia aktiv kontakt med pressen, t ex Dagens Industri
• V ia sociala media såsom LinkedIn

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per
31 december 2013.

Ryktesrisken har nära samband med likviditetsrisken. Om ett negativt rykte startar om
kreditmarknadsbolag i allmänhet och Collector i synnerhet får det naturligtvis en påverkan
på i första hand koncernens inlåning från allmänheten.

– Derivatinstrument

14

Summa skulder

not

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

– Derivatinstrument

14

—

–Finansiella placeringar

23

—

6 933

—

6 933

—

—

—

—

6 933

—

6 933

—

—

—

—

—

—

—

—

Tillgångar
Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultat
räkningen

Summa tillgångar
Skulder
Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resultat
räkningen
– Derivatinstrument
Summa skulder
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14

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per
31 december 2012.
not

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Tillgångar

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill.
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning
av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 13).
Förvärvade kreditstockar

Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultat
räkningen
– Derivatinstrument

—

—

—

—

—

–Finansiella placeringar

23

—

—

—

—

—

—

—

—

Summa tillgångar

Koncernen redovisar intäkter på förvärvade kreditstockar efter en nuvärdesberäkning
på förväntade framtida kassaflöden. Uppskattning och uppföljning av kassaflöden görs
löpande under året för att säkerställa att beräkningen är korrekt. Intäkterna justeras över
resultaträkningen i den mån kassaflödena skulle avvika mot prognos (not 2).

Skulder

Upplupen provisionsintäkt kredithantering

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resultat
räkningen

Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av provisionsintäkter av
seende kredithantering. Successiv vinstavr äkning innebär att koncernen måste göra
uppskattningar av hur stor del av pågående uppdrag som är färdigställda per boksluts
dagen. Beräkningar baseras på ärendebalansen inom kredithantering företag.

– Derivatinstrument
Summa skulder

14

—

2 973

—

2 973

—

2 973

—

2 973

Prövning av nedskrivningsbehov av finansiella tillgångar

Finansiella instrument i nivå 2
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 värdev ärderingen av ett instrument är observerbara återfinns
instrumentet i nivå 2. I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar
marknadsinformation klassificeras det berörda instrument i nivå 3. Specifika värderings
tekniker som används för att värdera finansiella instrument inkluderar

Koncernen prövar löpande om nedskrivningsbehov av finansiella t illgångar föreligger.
En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis
för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt ford
ringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sanno
likhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion
och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan mer än 60 dagar) betraktas som
indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga.

• Noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för liknande instrument.
• Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av bedömda framtida kassa-	
flöden 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 fast-	
ställa verkligt värde för resterande finansiella instrument.
Notera att alla verkliga värden som fastställts med hjälp av värderingstekniker återfinns
i nivå 2.
Viktiga uppskattningar och bedömningar
för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga result atet. De uppskattningar och antaganden som innebär en
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.
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Not 1 Segmentsredovisning
Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som
används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Företagsledningen
bedömer verksamheten från en aggregerad nivå fördelat utifrån ett kundperspektiv;
Privat/Retail och Företag/Corporate. Affärsområdena Privat/Retail och Företag/Corporate
som presenteras i månadsrapporten bedöms vara rörelsesegment med IFRS 8 definitionen.
Segment Privat/Retail avser intäktsströmmarna ränteintäkter och provisionsintäkter,
vilka genereras från produktområdena Commerce, Privatlån, Kort och Kredithantering
konsument. Segment Företag/Corporate omfattar produktområdena Factoring, Företags
krediter, Köpta stockar, Kredithantering Företag samt Fastighetskrediter och avser intäkts
strömmarna Kredithantering, Leasingintäkter 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

2014

Intäkter, externa kunder
Intäkter, internt

segmentet inkluderas i segmentsresultatet. På tillgångs- och skuldsidan är det måttet
utestående kreditstock som presenteras i månadsrapporten per segment, vilket i års
redovisningen benämns som utlåning och andra fordringar. Inga andra mått i balans
räkning följs upp på segmentsnivå.
Koncernintern försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor. Intern
transaktioner mellan affärsområden avser ersättning för det arbete som utförs inom
Kredithantering med hantering och inkassering på koncernens köpta fordringar. Ersätt
ningen erläggs i form av en provision som redovisas som kostnad, men som elimineras
i koncernresultaträkningen.
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.

Privat/Retail

Företag/Corporate

Elimineringar

Collector koncernen

601 942

314 270

—

916 211

34 261

47 293

–81 554

—

Summa intäkter

636 202

361 563

–81 554

916 211

Räntekostnader

–65 507

–33 441

—

–98 948

Kreditförluster

–68 126

-80–703

—

–68 829

Övriga kostnader

–352 512

–233 793

81 554

–504 750

Resultat före skatt

150 058

93 626

—

243 684

3 739 782

1 909 143

—

5 648 925

Utlåning och andra kundfordringar

Redovisning per geografiskt område

Sverige
Övriga länder

2013

Intäkter, externa kunder

Materiella och Immateriella
anläggningstillgångar

2014

2014

849 211

130 410

6767 000

4 570

916 211

1134 980

Privat/Retail

Företag/Corporate

Elimineringar

Collector koncernen

473 755

223 688

—

697 442

42 901

44 230

–87 131

—

516 655

267 918

–87 131

697 442

Räntekostnader

–62 524

–24 971

—

–87 495

Kreditförluster

–44 560

5 472

—

–39 088

–274 829

–191 793

87 131

–379 492

134 742

56 626

—

191 368

2 883 316

1 151 559

—

4 034 875

Intäkter, externa kunder
Intäkter, internt
Summa intäkter

Övriga kostnader
Resultat före skatt
Utlåning och andra kundfordringar

Redovisning per geografiskt område

Sverige
Övriga länder
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Intäkter, externa kunder

Materiella och Immateriella
anläggningstillgångar

2013

2013

647 092

117 879

6750 350

44 618

697 442

1122 497

Fortsättning not 1
2012

Privat/Retail

Företag/Corporate

Elimineringar

Collector koncernen

394 744

195 652

—

590 396

30 197

19 439

–49 636

—

424 941

215 091

–49 636

590 396

Räntekostnader

–59 264

–24 470

—

–83 734

Kreditförluster

–28 870

–18 453

—

–47 328

Övriga kostnader

–205 141

–157 433

49 636

–312 938

Resultat före skatt

131 666

14 731

—

146 396

1 966 031

811 755

—

2 777 786

Intäkter, externa kunder
Intäkter, internt
Summa intäkter

Utlåning och andra kundfordringar

Intäkter, externa kunder

Materiella och Immateriella
anläggningstillgångar

2012

2012

Redovisning per geografiskt område

Sverige
Övriga länder

557 614

109 349

632 782

5 040

590 396

114 389

Not 2 Intäkter
Övrigt

Totalt
Koncernen

—

—

70 458

—

—

13

1 129

—

101 868

602

—

—

565 147

180

—

—

178 725

889 134

25 948

1 129

—

916 211

Kredithantering

47 441

455

13 377

1 359

62 632

Leasingintäkter

881

—

—

—

881

49 117

1 386

21 234

891

72 628

253 169

84 296

131 372

6 064

474 901

39 190

17 733

29 370

107

86 400

389 798

103 870

195 353

8 421

697 442

Kredithantering

64 081

15 649

55 207

2 792

137 729

Leasingintäkter

8 756

16

921

—

9 693

35 150

14 201

17 507

1 800

68 658

143 923

62 201

86 712

7 807

300 644

21 161

21 228

30 628

656

73 672

273 071

113 295

190 975

13 055

590 396

Intäkter per väsentligt intäktsslag

Sverige

Norge

Kredithantering

51 326

19 132

Leasingintäkter

13

—

94 705

6 034

Ränteintäkter

564 545

Övriga intäkter

178 545

Finland

Koncernen intäkter per 2014

Provisionsintäkter

Koncernen intäkter per 2013

Provisionsintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter

Koncernen intäkter per 2012

Provisionsintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter
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Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

2014-01-01
–2014-12-31

varav män, %

2013-01-01
–2013-12-31

varav män, %

2012-01-01
–2012-12-31

varav män, %

36%

Koncernen
Sverige

1 175

40%

159

37%

138

Finland

35

49%

32

41%

22

41%

Norge

19

43%

10

60%

8

63%

Tyskland
Koncernen totalt

—

—

—

—

5

40%

229

42%

201

39%

173

38%

Könsfördelning i företagsledningen

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Andel kvinnor, %

Andel kvinnor, %

Andel kvinnor, %

Koncernen totalt
Styrelsen

29

25

20

Övriga ledande befattningshavare

43

23

27

2014-12-31
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen

2013-12-31

2012-12-31

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

106 322

39 819

92 631

26 247

83 701

31 808

(10938)

(varav pensionskostnad)

(8 026)

1)

(9 111)1)

1)

1) Av koncernens pensionskostnader avser 1 190 (1 283) gruppen styrelse och vd.
2014-12-31
Löner och andra ersättningar fördelade per land
och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Koncernen i Sverige

2013-12-31

2012-12-31

Styrelse
och vd2)

Övriga
anställda

Styrelse
och vd2)

Övriga
anställda

Styrelse
och vd2)

Övriga
anställda

5 544

76 654

5 378

68 183

5 223

Koncernen i Norge

—

8 977

—

6 799

—

7 213

Koncernen i Finland

—

15 147

—

12 103

—

10 862

Koncernen i Tyskland
Koncernen totalt

58 427

—

—

—

168

—

1 977

5 535

100 778

5 378

87 253

5 223

78 478

2) A
 vser löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, vd och vice vd.

Grundlön/
Styrelsearvode

Ersättningar och övriga förmåner 2014

Rörlig ersättning

Pensionskostnad

Övrig ersättning

Summa

101

630

4

3 295

Lena Apler

Vice ordförande

Erik Selin

100

100

Styrelseledamot

Johannes Nyberg

150

150

Styrelseledamot

Helena Levander

150

150

Styrelseledamot

Vilhelm Schottenius

100

100

Styrelseledamot

Claes Kinell

100

100

Styrelseledmot

Christoffer Lundström

100

Verkställande direktören

Stefan Alexandersson

2 275

Andra ledande befattningshavare (sju personer)
Summa

Ersättningar och övriga förmåner 2013

2 560

Övriga f örmåner

Styrelsens ordförande

100
80

560

5

2 920

6 224

289

216

884

17

7 630

11 759

289

397

2 074

26

14 545

Grundlön/
Styrelsearvode

Rörlig ersättning

Övriga f örmåner

Pensionskostnad

Övrig ersättning

Summa

Styrelsens ordförande

Erik Selin

200

Styrelseledamot

Helena Levander

150

150

Styrelseledamot

Johannes Nyberg

150

150

Styrelseledamot

Claes Kinell

100

100

Styrelseledamot

Vilhelm Schottenius

100

100

Styrelseledamot

Christoffer Lundström

100

Verkställande direktören

Lena Apler

Vice verkställande direktören

Stefan Alexandersson

Andra ledande befattningshavare (sju personer)
Summa

48

200

100

2 559

87

1 837

713

4

3 363

68

506

—

2 412

7 816

106

359

1 113

82

9 476

13 012

106

514

2 333

86

16 051

Fortsättning not 3
Grundlön/
Styrelsearvode

Ersättningar och övriga förmåner 2012

Rörlig ersättning

Övriga f örmåner

Pensionskostnad

Övrig ersättning

Summa

Styrelsens ordförande

Jan Kvarnström

250

Styrelseledamot

Helena Levander

150

150

Styrelseledamot

Johannes Nyberg

150

150

Styrelseledamot

Claes Kinell

100

100

Styrelseledamot

Vilhelm Schottenius

100

100

Styrelseledamot

Fabian Hielte

100

100

Styrelseledamot

Erik Selin

100

100

Styrelseledamot

Christoffer Lundström

100

Verkställande direktören

Lena Apler

Vice verkställande direktören

Stefan Alexandersson

Andra ledande befattningshavare (åtta personer)
Summa

Ersättning vd och ledande befattningshavare
Ersättning till vd beslutas av styrelsen. Vd har ingen rörlig ersättning 2014. Pensions
ålder är enligt avtal 65 år. Vid uppsägning av bolagets vd, från bolagets sida, utgår ersätt
ning i 24 månader. Om vd säger upp sig själv gäller en uppsägningstid på 6 månader.
Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelsen. Fasta ersättningar till ledande befatt
ningshavare beslutas av vd och rörlig del av ersättningar baseras på måluppfyllnad.
Vid uppsägning av ledande befattningshavare, från bolagets sida, utgår ersättningar
i mellan 3–12 månader.

250

100

2 409

21

1 755

672

1

3 104

32

459

7

2 253

8 951

38

424

1 374

47

10 833

14 166

38

477

2 504

56

17 240

Ersättningspolicy
Collector har antagit en ersättningspolicy som är framtagen i syfte att uppfylla de krav som
ställs i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i kreditinstitut
och kreditmarknadsbolag. Utgångspunkten för ersättningspolicyn är att den är framtagen
utifrån de risker som finns i koncernen. Den anger grunder och principer för hur ersättningar
ska fastställas, tillämpas och följas upp samt hur företaget definierar vilka anställda som
kan påverka företagets r isknivå. Ersättningspolicyn ska främja en sund och effektiv risk
hantering och motverka ett överdrivet risktagande. Policyn ska främja k oncernens lång
siktiga intressen. Ingen anställd i det som ersättningspolicyn definierar som särskild reglerad
personal har rörliga lönedelar.

Not 4 Avskrivningar av materiella och i mmateriella anläggningstillgångar
2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–19 944

–15 623

–12 081

–357

–1 469

–9 291

–1 623

–2 171

–2 225

–21 924

–19 263

–23 597

Koncernen
Balanserad utgift för utvecklingsarbeten och liknande
Leasingobjekt
Inventarier

49

NOTER

Not 5 A
 ndra vinster/förluster
– netto

Not 9 F
 inansiella intäkter
och kostnader

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2014-01-01
–2014-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Resultat vid avyttring av inventarieru

–14

—

—

Resultat vid försäljning av leasingobjekt

134

101

256

120

101

256

Förlust vid avyttring koncernföretag
Utlåning till kreditinstitut – ränteintäkter

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–3 660

–2 251

–5 495

–80 970

–77 988

Omvärdering obligationer

–1 721

—

—

Reverskredit och övriga räntekostnader

–1 560

–4 273

–248

PwC
Revisionsuppdrag

905

860

682

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

200

10

5

Skatterådgivning

638

739

87

Övriga tjänster

426

496

109

243

140

134

Summa aktuell skatt
Uppskjuten skatt

2014-01-01
–2014-12-31

KPMG
BDO
15

68

Avstämning av effektiv skatt

Ej avdragsgilla
kostnader

Not 7 Leasingkostnader

Hyra bilar

2013-12-31

Hyra lokaler etc.
Hyra bilar

Mellan
6–10 år

10 718

37 258

5 767

1 960

1 846

—

Mindre än
1 år

Mellan
1–5 år

Mellan
6–10 år

10 241

31 595

12 046

1 520

1 731

—

Avser framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasing
avtal.

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Koncernen
Provisionskostnader

74 591

45 103

30 167

Kredithanteringskostnader

51 613

49 031

35 862

Kostnader förvärvade kreditstockar

38 027

32 777

32 811

Kreditförluster, netto

68 829

39 088

47 328

Portokostnader

34 100

29 503

18 707

Administrationskostnader

66 781

44 013

63 654

50

15
–67 136

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–46 586

–33 603

–33 607

–560

–172

–1 209

–47 146

–33 775

–34 816

–8 405

–9 392

2 765

–55 551

–43 168

–32 051

2013-01-01
–2013-12-31

Belopp

%

243 684
22

–53 610

2012-01-01
–2012-12-31

Belopp

%

191 368
22

–42 101

Belopp

146 396
26,3

–38 502

–1 379

–2 864

1 635

2 697

636

Justering utländska
dotterbolag

—

—

–2

Schablonränta
hänförlig till
periodiseringsfond

–591

–336

–290

Aktuell skatt hänförlig till
föregående år

–560

– 172

–1 209

Uppskjuten skatt
hänförlig till innevarande
år

1 598

–1 488

—

—

—

10 305

Uppskjuten skatt
hänförlig till
ändrad skattesats
Effekt av utländska
skattesatser

–994

–388

–125

–55 551

–43 168

–32 051

Not 11 Utdelning

Not 8 Övriga kostnader

Övriga rörelsekostnader

13 873
–62 720

–3 029

Ej skattepliktiga intäkter
Mellan
1–5 år

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skatte
sats för moderbolaget

Hyra lokaler etc.

162
–94 313

Koncernen
Skatt på föregående års resultat

Mindre än
1 år

16 580

– 93 859

Periodens inkomstskatt

Koncernen

2014-12-31

—

10 901

Not 10 Inkomstskatt

Not 6 A
 rvode och kostnadsersättning
till revisorer

37

—

7 398

Inlåning kreditinstitut – räntekostnader

Finansiella poster netto

2014-01-01
–2014-12-31

–1 073

Inlåning allmänheten – räntekostnader

Övriga ränteintäkter

Övriga tjänster

2012-01-01
–2012-12-31

Koncernen

Koncernen

Övriga tjänster

2013-01-01
–2013-12-31

62 595

45 797

6 378

396 536

285 312

234 907

Utdelningen som betalats ut under 2014 gäller både stam- och preferensaktier och upp
gick till 30 489 (4,24 kr per stamaktie och 2,00 kr per preferensaktie). Utdelningar som
betalats ut under 2013 uppgick till 104 (1,06 kr per stamaktie).

Not 12 Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Koncernen

Avyttring fastighet
Redovisat värde vid periodens slut

2012-12-31

58 204

Ackumulerade anskaffningsvärden
1 984

1 984

Vid årets början

12 187

14 335

–1 984

—

—

Nyanskaffningar

102

231

454

—

1 984

1 984

–858

–2 379

–43 970

Avyttringar och utrangeringar
Omräkningsdifferens anskaffningsvärden

2014-12-31

2013-12-31

—

—

–353

11 431

12 187

14 335

–10 959

–11 828

–26 225

470

2 338

23 525

—

—

163

–357

–1 469

–9 291

–10 846

–10 959

–11 828

585

1 228

2 507

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

2012-12-31

Avyttringar och utrangeringar
Omräkningsdifferens avskrivning

Koncernen

Årets avskrivning på anskaffningsvärden

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

20 813

19 966

18 451

Nyanskaffningar

2 990

1 531

4 331

Avyttringar och utrangeringar

–476

–496

–2 815

Omräkningsdifferens anskaffningsvärden

2013-12-31

1 984

Förvaltningsfastigheten avser en obebyggd tomtmark och bokfört värde bedöms vara
motsvarande marknadsvärde.
Inventarier

2014-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Leasing

21

–188

–2

23 348

20 813

19 966

–15 441

–13 585

–13 665

206

162

2378

49

154

–74

–1 623

–2 171

–2 225

–16 809

–15 441

–13 585

6 539

5 372

6 381

Redovisat värde vid periodens slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omräkningsdifferens avskrivning
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut

Not 13 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

2014-12-31

2013-12-31

98 451

73 619

54 539

–13

—

–2 963

32 636

24 826

22 045

2012-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar
Nyanskaffningar
Omräkningsdifferens

16

6

–2

131 090

98 451

73 619

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

–47 898

–32 273

–22 846

Avyttringar

—

—

2 653

Omräkningsdifferens

–5

–2

1

Årets avskrivning och nedskrivning
Redovisat värde vid periodens slut
Goodwill

–19 944

–15 623

–12 081

–67 846

–47 898

–32 273

63 244

50 553

41 346

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

71 944

73 043

69 982

—

—

2 960

–208

–1 100

101

71 736

71 943

73 043

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Omräkningsdifferens

Företagsledningen bedömer verksamheten utifrån ett kundperspektiv; Privat/Retail och
Företag/Corporate, vilka har identifierats som rörelsesegment enligt IFRS 8. Segmenten
Privat/Retail och Företag/Corporate bedöms utifrån geografi och produktområde.
Koncernens goodwill är hänförligt till följande kassagenererande enheter:
(1) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser den svenska
verksamheten i rörelsesegmentet Företag/Corporate 42 615 (42 615)
(2) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser den svenska
verksamheten i rörelsesegmentet Privat/Retail. 24 757 (24 879)
(3) Verksamheten i Norge 4 364 (4 450)
Nedskrivningsprövning avseende goodwill för respektive kassagenererande enhet/grupp
av kassagenererande enheter har utförts inför årsbokslutet. Beräkningar utgår från upp
skattande framtida kassaflöden efter skatt baserade på finansiella prognoser som god
känts av företagsledningen och som täcker en treårsperiod. Viktiga antaganden avseende
utförda prognoser omfattar genomsnittlig kreditstock, nykontraktering och marginaler.
Kassaflöden bortom treårsperioden extrapoleras med hjälp av bedöms tillväxttakt med
2,0 procent och en diskonteringsränta före skatt på 12,1 procent (9,5 procent efter skatt).
Den genomsnittliga tillväxttakt som används baseras på bolagets egna planer och
bedömningar om framtida utveckling. Beräkningen av återvinningsvärdet baseras på
nyttjandevärdet.
Vid en förändring av gjorda antaganden avseende tillväxttakt och diskonteringsränta
med +/- 1 procentenhet så skulle det inte uppkomma något nedskrivningsbehov. Det är
därmed Collectors bedömning att det finns utrymme för en rimlig förändring av både till
växtantagandet och diskonteringsfaktorn.
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Not 14 Derivatinstrument
2014-12-31
Tillgångar

2013-12-31

Skulder

2012-12-31

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Valutaterminskontrakt
Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt u
 ppgick per 31 december
2014 till 1 960 417 (1 686 198). Terminerna förfaller inom sex månader från balansdagen.

Koncernen
Valutaterminskontrakt

—

–781

6 933

—

—

– 2 973

Summa

—

–781

6 933

—

—

–2 973

Minus långfristig del:
Valutaterminskontrakt

—

–781

6 933

—

—

—

Kortfristig del

—

–781

6 933

—

—

–2 973

Not 15 Utlåning och andra fordringar
Redovisade belopp i TSEK, per valuta, för koncernens kundfordringar är följande:

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Kundfordringar 1)

5 988 832

4 318 068

3 030 379

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Reservering för osäkra fordringar

–339 907

–283 192

–252 593

SEK

3 364 943

2 271 237

1 221 276

5 648 925

4 034 876

2 777 786

EUR

1 311 858

1 073 067

846 954

8 151

373

530

NOK

916 487

659 513

675 152

USD

3 354

994

8 853

GBP

2 360

7 160

235

DKK

49 923

22 905

25 316

5 648 925

4 034 876

2 777 786

Koncernen

Kundfordringar – netto
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Minus långfristig del
Kortfristig del

123 073

90 404

71 262

5 780 149

4 125 653

2 849 578

–3 060 152

–2 434 343

–1 616 651

2 719 997

1 691 310

1 232 927

Det verkliga värdet på kundfordringar och andra fordringar är som följer:
2014-12-31

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

2013-12-31

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:

5 648 925

4 034 876

2 777 786

8 151

373

530

123 073
5 780 149

90 404
4 125 653

71 262
2 849 578

1) Kundfordringarna består av både egna och förvärvade kundfordringar. Fördelning av kundfordringar per
kategori framgår av tabell på sidan 42.

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 339 907 (283 192). Företaget har gjort
beräkningar på förväntade kassaflöden och gjort en bedömning att det inte föreligger
något ytterligare nedskrivningsbehov.
Per den 31 december 2014 var kundfordringar uppgående till 1 036 032 (839 247)
förfallna. Nedskrivning har skett enligt koncernens reserveringspolicy och något ytterli
gare nedskrivningsbehov, utöver 339 907, bedöms ej föreligga. Bolaget gör löpande
bedömningar av fordringar under året baserat på lösningsgrad och återvinningshastighet.
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:
2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Mindre än 3 månader

75 405

60 720

52 498

3 till 6 månader

72 185

54 924

43 976

888 442

723 603

609 168

Mer än 6 månader

52

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

–283 192

–252 593

–204 379

Reservering för osäkra fordringar

–57 688

–36 661

–52 627

Fordringar som skrivits bort under året
som ej är indrivningsbara

–10 953

–8 782

995

—

5 993

—

11 923

8 851

3 418

–339 907

–283 192

–252 593

2012-12-31

Per 1 januari

Återförda outnyttjade belopp
Valutaeffekt
Per 31 december

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i
posten övriga kostnader i resultaträkningen. Belopp som redovisas på värdeminsknings
kontot skrivs vanligen bort när koncernen inte förväntas återvinna ytterligare likvida medel.
I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar
för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Not 16 F
 örutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Not 19 Upplåning
2014-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Förutbetalda låneförmedlingskostnader

73 209

44 377

24 644

Förutbetalda leverantörsfakturor

12 881

27 932

15 512

Upplupna provisionsintäkter

8 669

8 219

16 456

Upplupna ränteintäkter

3 799

2 844

3 302

—

—

3 531

Övriga förutbetalda kostnader

24 515

7 031

7 817

123 073

90 404

71 262

Koncernen
Inlåning från allmänheten

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Kassa och bank

487 955

511 755

640 849

Kortfristiga placeringar

148 985

10 593

—

636 940

522 348

640 849

Koncernen

Av totalbeloppet avser 7 415 (5 168) medel som förvaras för tredje mans räkning.

Inlåning från allmänheten

Aktiekapital

Emisson preferensaktier
Per 31 december 2013
Emission preferensaktier

5 951

8

Emission stamaktierm

889

Per 31 december 2014

6 887

Aktiekapital

Per 1 januari 2012
Utnyttjande av konvertibel
Per 31 december 2012
Emission preferensaktier
Per 31 december 2013

3
5 951
39
5 990

Fördelningen av utgivna aktier består av 17 098 630 (14 876 420) stamaktier och 117 925
(97 925) preferensaktier. Totalt antal aktier är 17 216 555 stycken (14 974 345 stycken)
med ett kvotvärde på 0,4 kr per aktie (0,4 kr per aktie). Alla emitterade aktier är till fullo
betalda.

—

—

9 394

4 698 604

3 551 800

2 658 495

4 698 604

3 551 800

2 667 889

5 209 106

3 837 771

2 863 119

Koncernens exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga
tidpunkter för ränteomförhandling är på balansdagen följande:
2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

4 122 347

3 119 939

2 329 743

148 148 739

106 444

88 214

Förfallotidpunkt längre än 3 månader
men högst 1 år från balansdagen

451 665

325 417

249 932

Förfallotidpunkt längre än 1 år men
högst 5 år från balansdagen

486 354

285 971

195 230

Förfallotidpunkt längre än 5 år från
balansdagen

39
5 990

195 230
195 230

Banklån
I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot säkerhet på 0 (0). Säkerhet
för banklån utgörs av företagsinteckningar i Collector Credit AB. Av inlåning från allmän
heten är 4 631 839 (3 567 251) garanterade av Riksgälden.

Förfallotidpunkt högst 3 månader från
balansdagen

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

285 971
285 971

Upplåning med ställda
säkerheter (not 15)

Betalbara på anfordran

Not 18 Aktiekapital

510 502
510 502

Kortfristig

Summa upplåning

Not 17 Likvida medel

Per 1 januari 2013

2012-12-31

Långfristig

Koncernen

Övriga upplupna intäkter

2013-12-31

—

—

—

5 209 106

3 837 771

2 863 119

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2,49

Effektiva räntor på balansdagen var som följer:

Upplåning med ställda
säkerheter, %
SEK

1,35

2,46

EUR

1,50

1,48

1,40

NOK

2,80

2,99

2,85

USD

1,62

1,65

1,62

GBP

1,35

1,80

1,85

DKK

1,50

1,15

1,55

SEK, direktkonto

1,77

2,20

2,90

SEK, ettårskonto

2,16

2,74

3,25

SEK, tvåårskonto

2,54

3,08

3,54

Inlåning från allmänheten, %
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Fortsättning not 19
Redovisade belopp i TSEK, per valuta, för koncernens totala upplåning är följande:

Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är som följer:
Redovisat värde

Inlåning från allmänheten

2013

2014

2013

510 502

285 971

510 502

285 971

Redovisat värde

Inlåning från allmänheten

2014-12-31

Verkligt värde

2014

SEK

2013-12-31

2012-12-31

5 209 106

3 837 771

2 863 119

5 209 106

3 837 771

2 863 119

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

400 000

400 000

296 306

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

Verkligt värde

2013

2012

2013

2012

285 971

195 230

285 971

195 230

Rörlig ränta

Löper ut inom ett år

Det verkliga värdet på upplåningen motsvarar dess redovisade värde, eftersom merparten
utgörs av kortfristig upplåning. Diskonteringseffekten är därmed inte väsentlig.

De lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfaciliteter som ses över vid
varierande tidpunkter under 2014. De andra lånemöjligheterna har tagits fram för att
hjälpa till att finansiera den föreslagna expansionen av koncernens verksamhet.

Not 20 Uppskjuten skatt
2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Koncernen
Uppskjutna skattefordringar:
Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag

1 827

1 827

1 904

1 827

1 827

1 904

49 291

39 288

31 384

3 357

4 955

3 372

—

—

1

52 648

44 243

34 757

52 648

44 243

34 757

42 416

32 853

35 262

—

171

356

8 405

9 392

–2 765

50 821

42 416

32 853

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

77 872

Uppskjutna skatteskulder:
Avsättning för uppskjuten skatt i obeskattade reserver
Avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till övriga temporära skillnader
Justering verkligt värde
Uppskjutna skatteskulder:
– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader
Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:
Ingående balans
Uppskjuten skattefordran
Redovisning i resultaträkningen (not 10)
Utgående balans

Not 21 U
 pplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
2014-12-31

Not 22 Ö
 vriga kortfristiga
skulder
2013-12-31

2012-12-31

Koncernen
Räntekostnader
Övriga upplupna kostnader

Koncernen
28 583

17 305

11 035

Depositioner

96 357

108 128

106 229

96 468

45 139

Klientmedel

30 460

15 210

13 126

134 812

113 773

56 174

Skuld till återförsäljare

3 424

1 935

12 282

Övriga skulder
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8 286

6 964

10 565

138 527

132 236

113 845

Not 23 Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Per 31 december 2014

Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Innehav för
handelsändamål

Lånefordringar
och kundfordringar

Innehav för
handelsändamål

Övriga
skulder

Summa
redovisat värde

Verkligt
värde

—

5 780 148

—

—

5 780 148

5 780 148

Tillgångar
Kundfordringar och
andra fordringar
Andra finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

—

—

—

—

—

—

Derivatinstrument

—

—

—

—

—

—

Likvida medel

—

636 940

—

—

636 940

636 940

6 417 088

—

—

6 417 088

6 417 088

5 209 106

5 209 106

5 209 106

Summa
Skulder
Upplåning

—

—

Derivatinstrument

—

—

Leverantörsskulder och övriga skulder

—

—

Summa

—

—

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Per 31 december 2013

781
781

781

781

158 476

158 476

158 476

5 367 582

5 368 363

5 368 363

Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Innehav för
handelsändamål

Lånefordringar
och kundfordringar

Innehav för
handelsändamål

Övriga
skulder

Summa
redovisat värde

Verkligt
värde

—

4 126 026

—

—

4 126 026

4 126 026

Tillgångar
Kundfordringar och
andra fordringar
Andra finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Derivatinstrument
Likvida medel
Summa

6 933

—

—

—

6 933

6 933

—

522 348

—

—

522 348

522 348

6 933

4 648 374

—

—

4 655 307

4 655 307

3 837 771

Skulder
Upplåning

—

—

—

3 837 771

3 837 771

Derivatinstrument

—

—

—

—

—

—

Leverantörsskulder och övriga skulder

—

—

—

154 059

154 059

154 059

Summa

—

—

—

3 991 830

3 991 830

3 991 830

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Per 31 december 2012

Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Innehav för
handelsändamål

Lånefordringar
och kundfordringar

Innehav för
handelsändamål

Övriga
skulder

Summa
redovisat värde

Verkligt
värde

—

2 849 578

—

—

2 849 578

2 849 578

Tillgångar
Kundfordringar och
andra fordringar
Andra finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Derivatinstrument

—

—

—

—

—

—

Likvida medel

—

640 849

—

—

640 849

640 849

Summa

—

3 490 427

—

—

3 490 427

3 490 427

2 863 119

Skulder
Upplåning

—

—

—

2 863 119

2 863 119

Derivatinstrument

—

—

2 973

—

2 973

2 973

Leverantörsskulder och övriga skulder

—

—

—

143 553

143 553

143 553

Summa

—

—

2 973

3 006 672

3 009 645

3 009 645
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Not 24 Kapitaltäckningsanalys
Collector AB är moderholdingbolag i en finansiell företagsgrupp (konsoliderad situation) där
dotterbolagen Collector Credit AB (kreditmarknadsbolag), Collector Finland OY och Collector
Norge AS 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 kreditinstitut och värdepappersbolag och som avser informa
tion 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 tillsyns
krav och kapitalbuffertar samt kolumn a bilaga 6 i kommissionens genomförandeförordning
(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 sär
skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitaltäckningsförordningen
(EU nr 575/2013), lagen om kapitalbuffertar (2014:966) samt Finansinspektionens före
skrifter 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. Kapitalbasen måste
uppgå till minst 8 procent av det riskvägda exponeringsbeloppet. Exponeringsbeloppet
beräknas genom att fördela bolagets poster i och utanför balansräkningen på olika risk
klasser. För respektive riskklass finns ett flertal olika riskvikter. Hur fördelningen sker
mellan riskklasser och de underliggande riskvikterna beror på typ av exponering och
motpart.
För operativ risk tillämpas basmetoden (15 procent av de tre senaste årens genom
snittliga rörelseintäkter justerat för utdelningar från koncernföretag).
Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

Företagsgruppen

Företagsgruppen
Kapitalbas

2014-12-31

2013-12-31

Kapitalkrav

2014-12-31

2013-12-31

398 375

288 935

2 096

3 071

Eget kapital

995 177

606 525

Kreditrisk

Avdrag immateriella tillgångar

–89 615

–79 292

Marknadsrisk

Primärt kapital

905 562

527 233

CVA-risk

Supplementärt kapital

—

—

Operativ risk

Avdrag från primärt och supplementärt kapital

—

—

Totalt kapitalkrav

Utvidgad kapitalbas

—

—

905 562

527 233

Kapitalbas

Överskott av kapital
Total kapitalrelation

2014-12-31

Kommun och andra samfälligheter

—

85 783

61 843

486 849

353 849

418 713

173 384

Sammanställning av kapital
Kapitaltäckningskvot

Exponeringar företagsgruppen (Kreditrisk)

595

Exponering

1,86

1,49

14,9%

11,9%

2013-12-31

Riskvägt belopp

Minimikrav (8%)

Exponering

Riskvägt belopp

Minimikrav (8%)

111 440

—

—

33 263

—

—

494 026

98 805

7 904

505 275

101 055

8 084

Företagsexponeringar

1 308 786

1 308 786

104 703

876 784

876 784

70 143

Hushållsexponeringar

3 133 578

2 350 183

188 015

2 169 206

1 626 905

130 152

Oreglerade poster

827 500

827 500

66 200

705 130

705 130

56 410

Övriga poster

394 403

394 403

31 552

301 806

301 806

24 144

6 269 733

4 979 678

398 375

4 591 464

3 611 680

288 935

Institutexponeringar

Totalt
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fortsättning not 24
Konsoliderad situation
Belopp i TKR

Kärnprimärkapital efter eventuella avdrag

2014-12-31

2013-12-31

905 562

527 233

Övrigt primärkapital efter eventuella avdragr

—

—

Supplementärt kapital efter eventuella avdrag

—

—

905 562

527 233

6 085 603

4 423 105

398 374

288 934

2 096

3 071

Kapitalbas
Riskexponeringsbelopp
Kapitalbaskrav för
- kreditrisk
- marknadsrisk
- kreditvärdighetsjusteringsrisk

595

—

85 783

61 843

486 849

353 848

Kärnprimärkapitalrelation

14,9%

11,9%

Primärkapitalrelation

14,9%

11,9%

Total kapitalrelation

14,9%

11,9%

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav

7,0%

—

varav kapitalkonserveringsbuffert

2,5%

—

varav kontracyklisk buffert

0,0%

—

varav systemriskbuffert

0,0%

—

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

7,9%

—

- operativ risk
Summa kapitalkrav

Specifikation av kapitalbas
Kärnprimärkapital
Aktiekapital

6 887

5 990

Övrigt tillskjutet kapital

401 294

200 496

Ej utdelade vinstmedel

399 323

249 347

Reviderat nettoresultat netto efter avdrag för förutsebara utdelningar och kostnader

187 673

150 692

995 177

606 525

87 788

77 465

Avgår:
- Immateriella tillgångar
- Uppskjutna skattefordringar
Summa kärnprimärkapital

1 827

1 827

905 562

527 233

Övrigt primärkapital
Eviga förlagslån

—

—

Avdrag

—

—

Summa övrigt primärkapital

—

—

Supplementärt kapital
Tidsbundna förlagslån

—

—

Avdrag

—

—

Summa supplementärt kapital

—

—

905 562

527 233

Total kapitalbas
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Specifikation av kapitalkrav
Kreditrisk enligt schablonmetoden
Exponeringar (Kreditrisk)

2014-12-31

2013-12-31

Konsoliderad situation

Konsoliderad situation

Exponeringar

Riskvägt belopp

Minimikrav (8%)

Exponering

Riskvägt belopp

111 440

—

—

33 263

—

—

494 026

98 805

7 904

505 275

101 055

8 084

Företagsexponeringar

1 308 786

1 308 786

104 703

876 784

876 784

70 143

Hushållsexponeringar

3 133 578

2 350 183

188 015

2 169 206

1 626 905

130 152

Oreglerade poster

827 500

827 500

66 200

705 130

705 130

56 410

Övriga poster

394 403

394 403

31 552

301 806

301 806

24 144

6 269 733

4 979 677

398 374

4 591 464

3 611 680

288 934

Kommun och andra samfälligheter
Institutexponeringar

Totalt

Specifikation av övriga kapitalkrav

Minimikrav (8%)

2014-12-31

2013-12-31

Konsoliderad situation

Konsoliderad situation

Exponering

Minimikrav (8%)

Exponering

Minimikrav (8%)

26 200

2 096

38 387

3 071

Kreditvärdighetsjusteringsrisk

7 438

595

—

—

Operativ risk enligt basmetod

1 072 288

85 783

773 038

61 843

1 105 926

88 474

811 425

64 914

6 085 603

486 848

4 423 105

353 848

Marknadsrisk i (valuta)

Riskexponeringsbelopp och kapitalkrav

Not 25 S
 tällda säkerheter
och ansvarsförbindelser

Not 26 T
 ransaktioner med
närstående

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

420 500

420 500

130 500

Kontraktsfordringar för egna skulder

—

—

853 692

Nettotillgångar i Collector Credit AB

—

—

16 365

420 500

420 500

1 000 557

Inga

Inga

Inga

Fastighets AB Balder äger Collector AB till 48 % per 2014-12-31.

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Utöver ställda säkerheter använder sig koncernen/bolaget av c ovenanter/lånevillkor.

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

3 193

Försäljning av tjänster
4 879

4 301

Inlåning

Inkassotjänster

10 981

2 130

641

Summa

15 860

6 431

3 834

Collector tillhandahåller tjänster inom inkasso till Balder. Dessa sker på marknadsmässiga
villkor. Inlåningen är till gällande villkor för Collectors respektive sparkonto. Under året
har även dotterbolaget Collector Capital AB sålts till Fastighets AB Balder. Försäljningen
har skett enligt marknadsmässiga villkor.
För information om ersättning till styrelse och ledande befattningshavare, se not 3.

Not 27 Händelser efter balansdagen
Under 2014 fattade styrelse beslut om att notera Collector på Nasdaq Stockholm.
Inlämning av börsansökan gjordes den 27 januari 2015. 				
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Resultaträkning
2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

28

39 107
39 107

42 547
42 547

27 177
27 177

29, 30

–34 540

–38 488

–24 428

31

–9 921
–5 354

–8 051
–3 992

–5 759
–3 010

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

32
33
34

–1 054
45
–22
–6 385

1 716
13 850
–35
11 539

–10 984
33
–2
–13 963

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt

35

6 900
515

–5 074
6 465

28 796
14 833

36

–481
34

–1 189
5 276

–7 207
7 626

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

34
—
34

5 276
—
5 276

7 626
—
7 626

Belopp i TSEK

Not

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Inkomstskatt
Årets resultat

MODERBOLAGET

Rapport över totalresultat
Belopp i TSEK

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året
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Balansräkning
Belopp i TSEK

Not

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

37

24 769
24 769

23 128
23 128

21 373
21 373

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

38

4 629
4 629

3 063
3 063

3 365
3 365

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
Andra långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran

39
40
41

392 424
4 910
1 827
399 161
428 559

192 675
4 910
1 827
199 412
225 603

204 014
4 910
1 826
210 751
235 488

15 185
12 486
3 301
30 972

4 701
2
3 597
8 300

4 830
252
2 643
7 725

2 112
33 085
461 644

7 480
15 780
241 383

3 552
11 277
246 765

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

60

42

Belopp i TSEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (14 974 345 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

43

44

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

6 887
18 485
25 371

5 990
18 485
24 475

5 951
18 485
24 436

362 333
–81 262
34
281 105
306 477

161 535
–56 049
5 276
110 762
135 237

153 270
–63 571
7 626
97 325
121 761

13 823
13 823

13 723
13 723

12 301
12 301

5 184
130 334
—
1 014
4 812
141 344
461 644

5 524
79 871
929
198
5 901
92 423
241 383

6 166
100 831
3 787
—
1 919
112 703
246 765
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Ställda säkerheter
och ansvarsförbindelser
Belopp i TSEK

Not

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Ställda säkerheter

45

—

—

4 615

Ansvarsförbindelser

45

420 500

420 500

20 500

MODERBOLAGET

Eget kapital
2014
Belopp i TSEK

Moderbolaget
Vid årets början
Årets resultat
Nyemission preferensaktier
Nyemission stamaktier

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Fritt eget kapital

5 990

18 485

161 535

–50 773
34
—

8
889

1 688
199 110

Utdelning preferensaktierUutdelutdereruuuuuuuuuu
Utdelning stamaktier
Vid årets slut

2013
Belopp i TSEK

Moderbolaget
Vid årets början
Årets resultat
Nyemission preferensaktier
Utdelning preferensaktier
Vid årets slut

62

500–500
6 887

–29 989
–81 228

18 485

362 334

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Fritt eget kapital

5 951

18 485

153 270

–55 945
5 276
—
–104
–50 773

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

39
5 990

8 265
18 485

161 535

MODERBOLAGET

Kassaflödesanalys
2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–6 385

11 539

–13 963

9 920
1 054
4 589

8 051
—
19 590

5 759
1 135
–7 069

–5 907

–4 048

–3 063

–1 318

15 542

–10 132

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–17 979
55 849
36 552

–4 227
–17 422
–6 107

27 262
29 195
46 325

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Försäljning av dotterbolag
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–10 742
–2 385
–199 999
—
—
–213 126

–8 901
–603
–12 804
24 143
—
1 835

–2 876
–9 923
–3 016
—
1 573
–14 242

Finansieringsverksamheten
Nyemission preferensaktier
Nyemission stamaktier
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 696
199 999
–30 489
171 206

8 304
—
–104
8 200

—
—
–29 753
–29 753

–5368
7 480
2 112

3 928
3 552
7 480

2 330
1 222
3 552

Belopp i TSEK

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före skatt
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
– Avskrivningar
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Not 28 Övriga rörelseintäkter

Redovisningsprinciper moderbolaget
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redo
visning för juridiska personer. Principerna är de samma för moderbolaget som för kon
cernen förutom nedanstående undantag.

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Moderbolaget
Övrigt

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen i enlighet med RFR2.

39 107

42 547

27 177

39 107

42 547

27 177

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

Koncernuppgifter

Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,6% (1,3%) av inköpen
och 100% (100%) av försäljningen andra f öretag inom hela den företagsgrupp som före
taget tillhör.

Not 29 A
 rvode och kostnadsersättning
till revisorer
2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Revisionsuppdrag

690

680

581

Revisionverksamhet utöver
revisionsuppdraget

200

10

5

Skatterådgivning

384

682

74

Övriga tjänster

269

324

74

200

140

134

Moderbolaget
PwC

KPMG
Övriga tjänster

Not 30 Anställda och personalkostnader
Könsfördelning i företagsledningen

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Andel kvinnor, %

Andel kvinnor, %

Andel kvinnor, %

Moderbolag
Styrelsen

29

25

20

Övriga ledande befattningshavare

43

23

27

2014-12-31
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderbolag

2013-12-31
Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

700

220

8501

330

1 0501

149

2014-12-31
Löner och andra ersättningar fördelade per land
och mellan styrelseledamöter m. fl och övriga anställda

2012-12-31

Löner och
ersättningar

Styrelse, vd

2013-12-31
Övriga
anställda

2012-12-31

Styrelse, vd

Övriga
anställda

Styrelse, vd

Övriga
anställda

Moderbolag
Sverige

700

8501

—

1 0501

—

Moderbolaget totalt

700

8501

—

1 0501

—

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–9 101

–7 147

–5 120

–820

–904

–639

–9 921

–8 051

–5 759

1) Avser enbart ersättning till styrelsen.

Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelse och vd.

Not 31 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Moderbolaget
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
Inventarier
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Not 32 Resultat från andelar
i koncernbolag

Not 34 R
 äntekostnader och
liknande resultatposter

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–1 054

—

–1 000

—

1 716

–9 984

–1 054

1 716

–10 984

Moderbolaget

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Moderbolaget

Realisationsresultat dotterbolag
Utdelning från dotterbolag

Övriga räntekostnader

–22

–35

–2

–22

–35

–2

Realisationsresultatet avser försäljningen av dotterbolaget Fastighets AB Stråvalla II

Not 33 R
 änteintäkter och
liknande resultatposter

Not 35 B
 okslutsdispositioner,
övriga

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Ränteintäkter

45

16

30

Resultat vid kortsiktiga placeringar

—

13 832

—

Övrigt

—

2

3

45

13 850

33

Moderbolaget

2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

7 000

–3 652

30 000

—

278

4 396

–100

–1 700

–5 600

6 900

–5 074

28 796

Moderbolaget
Erhållna och lämnade
koncernbidrag
Återföring från periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond

Koncernbidrag hos moderbolaget går enligt RFR2 över resultaträkningen.

Not 36 Inkomstskatt
2014-01-01
–2014-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Moderbolaget
Periodens inkomstskatt

–481

–1 170

–6 222

Skatt från tidigare år

—

–19

–628

Uppskjuten skatt

—

—

–357

–481

–1 189

–7 207

Avstämning av effektiv skatt

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Schablonränta hänförlig till periodiseringsfond
Skatt från tidigare år
Effekt av skillnad i skattesatser

Belopp

%

515
22,0

–113

Belopp

%

6 465
22,0

–1 422

Belopp

14 833
26,3

–3 901

–331

–97

–31

9

377

–2 255

–46

–29

–35

—

–18

–628

—

—

–357

–481

–1 189

–7 207
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Not 37 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Vid årets början

40 178

31 277

22 024

Nyanskaffningar

10 743

8 901

9 923

—

—

–670

50 921

40 178

31 277

–17 051

–9 904

–5 461

–9 101

–7 147

–5 120

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Återläggning avskrivning på avyttringar

—

—

677

–26 152

–17 051

–9 904

24 769

23 127

21 373

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Vid årets början

6 052

5 477

4 476

Nyanskaffningar

2 385

603

2 876

Redovisat värde vid periodens slut

Not 38 Inventarier
Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar

—

–28

–1 875

8 437

6 052

5 477

–2 989

–2 112

–3 206

—

28

1 733

–819

–904

–639

–3 808

–2 989

–2 112

4 629

3 063

3 365

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut
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Not 39 Andelar i koncernbolag
2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

192 675

204 014

203 681

—

12 804

2 905

199 9199 999

—

—

–250

–24 143

–2 572

392 424

192 675

204 014

Antal andelar

Andel i %

Redovisat värde

1 494 220

100,00

335 199

1 000

100,00

57 000

250

100,00

225

Fastighets AB Stråvalla II, 556749-7903, Kungsbacka

0

0,00

0

Collector Capital AB, 556642-9204, Göteborg

0

0,00

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets förvärv

AktieägartillskottetÅrets förvärs Aktieägartillskott
Årets avyttring

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag:
Dotterbolag / Org nr / Säte

Collector Credit AB, 556597-0513, Göteborg
Collector Finance & Law AB, 556527-5418, Göteborg
PayPort GmbH, HRB191904, München

0
392 424

Tillämpningen av IFRS 10 ”koncernredovisning” har inte haft någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.

Not 40 A
 ndra långfristiga
fordringar

Not 42 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Moderbolaget

Årets förvärv

Förutbetalda leverantörsfakturor
4 910

4 910

4 800

—

—

110

4 910

4 910

4 910

2013-12-31

2012-12-31

Not 41 Uppskjuten skattefordran
2014-12-31

2012-12-31

Övriga förutbetalda kostnader

3 105

2 841

2 577

196

756

66

3 301

3 597

2 643

Not 43 Obeskattade reserver

Moderbolaget
Uppskjuten skatt avseende
underskottsavdrag

2013-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

2014-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Moderbolaget
1 826

1 826

1 826

1 826

1 826

1 826

Periodiseringsfond taxeringen 2008

—

—

278

Periodiseringsfond taxeringen 2010

4 454

4 454

4 455

Periodiseringsfond taxeringen 2011

1 969

1 969

1 969

Periodiseringsfond taxeringen 2012

5 600

5 600

5 600

Periodiseringsfond taxeringen 2013

1 700

1 700

—

Periodiseringsfond taxeringen 2014

100

—

—

13 823

13 723

12 301
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Not 44 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Moderbolaget
Övriga upplupna kostnader

4 812

5 901

1 919

4 812

5 901

1 919

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Aktier Collector Credit AB

—

—

4 615

Summa ställda säkerheter

—

—

4 615

400 000

400 000

—

20 500

20 500

20 500

420 500

420 500

20 500

Not 45 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Moderbolaget
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för Collector Credit AB
Borgensförbindelser till förmån för Collector Finance & Law AB

Generell obegränsad borgen för Collector Credit AB

Göteborg den 23 mars

Stefan Alexandersson
Verkställande direktör

Lena Apler
Ordförande

Erik Selin
Vice ordförande

Johannes Nyberg

Claes Kinell

Christoffer Lundström

Helena Levander

Vilhelm Schottenius

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 mars
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Collector AB, Org nr 556560-0797
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för C
 ollector AB
för år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 28–71.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för å
 rsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en års
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncern
redovisning som ger en r ättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards,
såsom de antagits av EU och enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde
pappersbolag och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och
god r evisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och
annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredo
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den överg ripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovis
ningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.

Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU och lagen om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo
visningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrel
sens och verkställande direktörens förvaltning för Collector AB för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner b
 eträffande bolagets
vinst eller förlust och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till d
 ispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit ioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av års
redovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och för
hållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags
lagen, lag om bank- och finansieringsrörelse, årsredovisningslagen, lagen om årsredo
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verks tällande direktören ansvarsfrihet för räken
skapsåret.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaf löden för
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december
2014 och av dess resultat och kassaf löden enligt International

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 mars 2015
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning
Collector är ett privatägt bolag (2014) och behöver därför inte formellt följa

Kommittéer och utskott

svensk kod för bolagsstyrning. Det är eftersträvansvärt att tillämpa koden i alla

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Emellertid har styrelsen

väsentliga avseenden vilket Collector gör i linje med planen för börsnotering 2015.

inrättat kommittéer för att handlägga vissa definierade frågor och för att bereda
sådana frågor för beslut av s tyrelsen.

Bolagsstyrning inom Collector
Bolagsstyrningen i Collector utgår från externa krav i form av aktiebolagslagen
och Finansinspektionens regelverk samt interna krav i form av bolagsordning

Inom styrelsen finns tre kommittéer: kreditutskottet, revisionsutskottet och
ersättningskommittén.
Styrelsen har ett kreditutskott som består av två ledamöter från styrelsen

som årsstämman beslutat om, samt policies och riktlinjer fastlagda av styrelsen.

och två från ledningen varav en ska vara bolagets vd med kreditchefen som

Särskilt viktig är arbetsordningen för styrelsen, instruktionerna för verk

föredragande. Kreditutskottet sammanträder mellan styrelsemötena och tar

ställande direktören och för koncernens affärsverksamhet, koncernens kredit

beslut avseende kreditåtaganden som överstiger belopp definierade i kredit

instruktion och koncernens kreditpolicy.

policyn. Under 2014 har Johannes Nyberg och Helena Levander varit styrelsens

Collectorkoncernen bedriver verksamhet inom inlåning, utlåning, finansie
ringstjänster, kredithantering och affärsjuridik.
Legalt bedrivs all finansieringsverksamhet i Collector Credit AB, ett kredit
marknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. All uppdragsverksamhet,
till exempel kredithantering och juridik, bedrivs i Collector Finance & Law AB.
Moderbolaget i koncernen är Collector AB. Moderbolagets verksamhet består
främst av aktieägande till dotterbolagen i koncernen.

representanter i kreditutskottet.
Styrelsen har dessutom ett revisionsutskott som består av minst två och max
tre ledamöter från styrelsen. Styrelsen beslutar om arbetsordningen för revi
sionsutskottet. Revisionsutskottet utvärderar den externa och interna revisionen
samt överv akar att revisorns oberoende upprätthålls. Revisionsutskottet sam
manträder minst tre gånger per år. Under 2014 har styrelseordförande
Lena Apler och vice ordförande Erik Selin tillsammans med styrelseledamot
Helena Levander och Johannes Nyberg utgjort revisionsutskottet.

Ägande

Styrelsen har utsett en ersättningskommitté som består av minst två leda

Koncernen ägs av Fastighets AB Balder 48%, StrategiQ Capital 20%, Ernström

möter från styrelsen varav en ska vara styrelsens ordförande. Ersättnings

Kapitalpartner AB 15% samt övriga investerare 17%.

kommittén ska ta fram en ersättningspolicy för bolaget och framlägga det för

Lena Apler är en av grundarna och verksam som arbetande styrelseord
förande. Villkoren för detta avtal finns i not 3, sidan 48.

beslut i styrelsen. Ersättningskommittén sammanträder minst två gånger
per år. Under 2014 har ersättningskommittén bestått av styrelseordförande
Lena Apler, vice styrelseordförande Erik Selin och styrelseledamot Christoffer

Årsstämman

Lundström.

Årsstämman är det högsta beslutande organet i Collector. På årsstämman
behandlas koncernens finansiella utveckling och beslut fattas i en rad centrala

Ordföranden

ärenden, såsom förändringar i bolagsordningen, utnämningen av revisorerna,

Styrelseordföranden ska genom kontakter med vd följa bolagets utveckling

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt val av styrelse för tiden fram till

mellan styrelsemöten samt svara för att styrelsens ledamöter fortlöpande får

nästa stämma. Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex veckor före och

den information som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. Därutöver ska ord

senast två veckor före stämman. Formalia kring årsstämman regleras dels av

föranden leda styrelsens arbete.

Aktiebolagslagen, dels av bolagsordningen.
Styrelsens arbete
Styrelsen

Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som utfärdats av

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning.

årsstämman. Collector ABs styrelse består av sju ordinarie ledamöter valda

Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av vd samt övervaka att Collectors ekonom

av årsstämman. Ledamöterna väljs på ett år. Ingen begränsning finns för hur

iska förhållanden granskas på ett betryggande sätt. Styrelsens beslut ska syfta

länge en ledamot kan sitta i styrelsen. Styrelsens uppgifter regleras av Aktie

till att främja ägarnas intresse av värdeutveckling och avkastning.

bolagslagen och bolagsordningen. Den 30 januari 2014 utsågs Lena Apler till

Styrelsen ansvarar för avvägning av Collectors risktaganden och har etablerat

styrelseordförande och Erik Selin till styrelsens vice ordförande. Till verkställ

regler för beslutsordning, ekonomisk rapportering och finansiering. Därutöver

ande direktör utsågs Stefan Alexandersson.

har bolaget riktlinjer för arbete inom områdena kvalitet, miljö, etik, information,
personal, IT-verksamhet och säkerhetsbevakning och kommunikation.
Arbetet följer en årligen fastställd arbetsordning som omfattar dels de ären
den som styrelsen ska behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels arbets
fördelningen inom styrelsen, med särskilda åtaganden för ordförande.

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under 2014 hölls tio ordinarie och ett
konstituerande styrelsemöte. På varje ordinarie möte avhandlas bland annat
föregående mötesprotokoll, vds rapport om affärsläget och status jämfört med
affärsplan och mål samt rapport om resultat och finansiell ställning.
Styrelsens årliga plan har behandlat följande väsentliga f rågor under respek

I arbetsordningen anges också regler för den ekonomiska rapporteringen till

tive kvartal. Första kvartalet: Årsredovisningen 2013 samt externrevision och

styrelsen samt närmare regler för vds ansvar och befogenheter. Styrelsens ord

internrevision 2013. Andra kvartalet: konstituerande styrelsemöte, interna pro

förande utses av styrelsen fr o m den 30 januari 2014 och inte som tidigare av

cesser och IT frågor. Tredje kvartalet: strategi, compliance, HR och organisa

årsstämman.

tion. Fjärde kvartalet: budget och finansiell treårsplan samt ersättningsfrågor.
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Extern revisor
Vid årsstämman 2014 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC),
med Johan Rippe som huvudansvarig revisor för tiden fram till och med års
stämman 2015.
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.
Vd och koncernledning
Vd är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktie
bolagslagen och styrelsens instruktioner. VD ansvarar för att hålla styrelsen
informerad om bolagets verksamhet och att säkerställa att styrelsen har ett
så rättvisande och korrekt beslutsunderlag som möjligt. VD har en kontinuerlig
dialog med styrelsens ordförande för att informera om koncernens utveckling.
Från januari 2015 består Collectors koncernledning av: Stefan Alexandersson,
VD (CEO), Pia-Lena Olofsson, CFO, Mikael Anstrin, Head of Retail, Gudleiv
Björklund, Head of Corporate, Alexander Todoric, CCO, Camilla Dorvall, CIO
och Åsa Hillsten Eklund, Communication & IR Manager. Mer information om
koncernledningens representanter finns på www.collector.se/ledning samt i års
redovisningen.
Ersättningssystem
Collectors ersättningskultur ska vara sund och ha rimliga ersättningsnivåer
som säkerställer att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerad personal.
Den ska även främja ett korrekt beteende och ett balanserat risktagande hos
medarbetarna till förmån för kunder och aktieägares bästa. För vd och övriga
i ledningen utgår inga rörliga lönedelar.
Collector följer Finansinspektionens regler som trädde i kraft den 1 mars 2011.
För de som i enlighet med Finansinspektionens definition definieras som särskilt
reglerad personal utgår inga rörliga lönedelar.
Intern kontroll och riskhantering
Collector bedriver ett systematiskt arbete med att ständigt stärka den interna
kontrollen. Förutom att löpande arbeta med interna rutiner både i affärsverk
samheten och i de administrativa funktionerna, bedrivs arbetet med att över
vaka och stärka den interna kontrollen av internrevisionen, externrevisionen,
compliancefunktionen samt CRO (Chief Risk Officer) funktionen.
Collector Credit AB:s internrevision är en oberoende granskningsfunktion,
direkt underställd styrelsen. Internrevisionen ansvarar huvudsakligen för att
tillhandahålla styrelsen tillförlitlig och objektiv utvärdering av riskhantering samt
kontroll- och styrningsprocesser i syfte att minska förekomsten av risker och för
bättra kontrollstrukturen. Compliancefunktionen är oberoende från affärsverk
samheten samtidigt som den är en stödfunktion för verksamheten. Compliance
ska arbeta proaktivt för compliancekvalitet i koncernen samt främja compliance
frågor genom råd och uppföljning inom alla complianceområden och därmed
stödja affärsverksamheten och ledningen.
Koncernens CRO är huvudansvarig för företagets riskkontroll, med vilket avses
kontroll och granskning av företagets riskhanteringsprocess.
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lena apler
Styrelseordförande

Styrelse

christoffer lundström
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claes kinell

helena levander

erik selin
Vice ordförande

vilhelm schottenius

johannes nyberg
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stefan alexandersson
CEO

Ledning

camilla dorvall
CIO
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alexander todoric
CCO

mikael anstrin
Head of Retail

åsa hillsten eklund
Communication &
IR Manager

pia-lena olofsson
CFO

gudleiv björklund
Head of Corporate
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Adresser
collector
Östra Hamngatan 24
Box 11914
404 39 Göteborg
Tel 010 - 161 00 00
Fax 010 - 161 00 01
collector
Torsgatan 13 A
Box 5114
102 43 Stockholm
Tel 010 - 161 00 00
Fax 010 - 161 00 02
collector
Stora Nygatan 29
Box 4008
203 11 Malmö
Tel 010 - 161 00 00
Fax 010 - 161 00 03
collector norge
Drammensveien 123
PB 424 Skøyen
0213 Oslo
Norge
Tel +47 22 90 01 00
Fax +47 22 90 01 01
collector finland
Arabiankatu 12
PL 79
00560 Helsingfors
Finland
Tel +358 9315 899 00
Fax +358 9315 899 01
www.collector.se
www.collector.no
www.collector.fi

DDB Göteborg

•

tryck Ineko

•

foto Johannes Berner

omslag Galerie Art Matt 250g
inlaga Scandia 2000 White 150g

78

79

ebt (sekm)
250

225

200

175

150

125

100
88

75
61

50

43

23

25
10

80

0
2005

2006

2007

2008

2009

