
Årsredovisning 2010

Bankerna är bra på många sätt, men ibland är 
de bara för långsamma. Ett problem, till exempel 
när man behöver snabb tillgång till extra pengar. 
Men det � nns alternativ. Om ni låter oss ta hand 
om företagets alla fakturor, kan ni få en kredit-

ram anpassad till storleken på faktureringen. Så 
att ni är beredda när tillfället dyker upp. Faktura-
hantering med kreditram är en ny produkt, som 
vi är ensamma om i � nansbranschen. Surfa in 
på collector.se så berättar vi mer. Välkommen!

NYHET!
   KREDITRAM PÅ KÖPET 
 – OM VI FÅR HJÄLPA DIG 

    MED FAKTURORNA.
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Lansering av nytt kreditkort 
– EasyCard. Läs mer på sid 13.
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Årets resultat före skatt  
uppgick till 123,9 MSEK (90,9),  
en ökning med 36 procent.

Fortsatt stark utveckling  
i Sverige, Norge  
och Finland. 

Framgångsrik 
etablering  
i Tyskland.

Läs mer på  
sid 2–3.

Hög efterfrågan på tjänster 
inom factoring och e-handel.

Egen e-handelsplattform  
– utvecklad och lanserad. 
Läs mer på sid 14–17.

Stora  
framgångar 
för Collector  
Swedish Open  
Women i Båstad.
Läs mer på sid 8–9.

!



Under 2009 och 2010 genomfördes en omfattande marknadsföringskampanj för att öka kännedomen om varu-
märket Collector Finance & Law. I kampanjen ingick bland annat annonsering i digital och tryckt media, DR,  
sälj aktiviteter, deltagande på mässor och titelsponsorskapet till damtennisturneringen Collector Swedish Open 
Women i Båstad. Detta är en annons ur tidningen Dagens Industri. Fler annonser finns även på sid. 7, 17 och 25.

Bankerna är bra på många sätt, men ibland är
de bara för långsamma. Ett problem, till exempel
när man behöver snabb tillgång till extra pengar.
Men det �nns alternativ. Om ni låter oss ta hand
om företagets alla fakturor, kan ni få en kredit-

ram anpassad till storleken på faktureringen. Så
att ni är beredda när tillfället dyker upp. Faktura-
hantering med kreditram är en ny produkt, som
vi är ensamma om i �nansbranschen. Surfa in
på collector.se så berättar vi mer. Välkommen!

nyhet!
   KreditrAM på Köpet 
 – oM vi får hjälpA dig 

    Med fAKturornA.
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Collector hjälper företag att växa

ollector Finance & Law är ett finansbolag 

som gör det möjligt för företag att effektivi-

sera sina affärer och, enkelt uttryckt, tjäna 

mer pengar.

Vi erbjuder tjänster som förbättrar kassaflödet och  

lik viditeten, minimerar kreditförluster, skapar säkrare 

affärsprocesser och ökar försäljningen. Därutöver 

erbjuds även in- och ut låning.

På våra kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, 

Helsingfors och München arbetar sammanlagt 150 

medarbetare. Tillsammans utvecklar vi tjänster som gör 

skillnad. Vi drivs av att testa nya lösningar och prova 

nya grepp. Vi tror på utveckling som ett sätt att skapa 

goda affärer – för våra kunder och för oss. 

Våra kunder är verksamma inom de mest skiftande 

branscher. Några är stora, andra är mindre men med 

höga ambitioner. Det som förenar dem är önskan att 

effektivisera sina affärsprocesser. Och det är vi bra på.

Affärsområde Tjänster/lösningar Kunder Marknad Affärsvolym, MSEK 2010 2009

Privat
Omsättning 2010
258 MSEK

Lösningar som  
möjliggör försäljning 
på kredit samt 
in- och utlåning

Privatpersoner samt företag 
som vill kunna erbjuda köp 
på kredit eller faktura

Sverige, Norge,
Danmark,
Finland och
Tyskland

Kreditstock säljfinan-
siering och privatlån

Nykontraktering  
sälj finansiering och  
privatlån

959

1 564

950

1 243

Företag
Omsättning 2010
198 MSEK

Kredit- och inkasso- 
hantering, juridik,  
företagskrediter  
samt factoring

Företag inom bland annat 
fastighets-, bygg- och trans-
portbranschen samt  statliga 
bolag och kommuner

Huvudsakligen  
Sverige, Norge 
och Finland

Volym, köpta fakturor

Volym, kredit-
hanteringsuppdrag

3 450

600

2 200

700

57%

43%

VÅrt ErbjudaNdE

C Lena Apler, VD för Collector
Hur har du märkt av den starka svenska  
konjunk turen?
”Precis som förra året är efterfrågan på kapital 
mycket stort. Skillnaden är att satsningarna nu är 
offensiva. Kapitalet behövs, inte för att klara måna-
dens kostnader, utan för att finansiera tagna order. ” 

Gudleiv Björklund, landchef Collector Norge
Vad är Collectors mål i Norge för 2011?
”vår målsättning för 2011 är att fortsätta växa  
under god lönsamhet. vi ska fortsätta vår satsning 
inom fakturaköp och även lansera vår innovativa 
e-handelslösning PayPort.”
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Factoring
Olika former 
av fakturaköp 
och belåning.

Påminnelse
Vid förfallna 
och obetalda 
fakturor.

Långtidsbevakning och köp av fordringar
Hantering av förfallna och avskrivna 
krediter samt köp av förfallna fordrings-
stockar.

Sälj�nansiering
Betalningslösningar 
till detalj- och 
e-handeln.

Företagskrediter
Krediter till 
be�ntliga 
företagskunder.

Kredithantering
Tjänster för att 
minimera kredittider 
och kreditförluster.

Tvistemål
Juridiskt biträde vid 
dispyter, tvistemål och 
domstolsförhandling.

Före-
byggande
juridik

Inlåning Utlåning
Sälj-
�nansiering

Företags-
krediter

Kredit-
hantering

Factoring Påminnelse
Långtids-
  bevakning &
fordringsköp

Tvistemål

Förebyggande juridik
Upprättande av avtal, 
biträde vid förhandling, 
allmän a�ärsjuridik.

Utlåning
Privatlån upp till 
50 000 kronor 
utan säkerhet. 

Inlåning
Attraktivt sparande 
för både privat-
personer och företag. 

Fakturan förfaller

Våra tjänster omfattar hela transaktionskedjan, från den förebyggande juridiken 
via finansieringslösningar och fakturahantering till bistånd vid tvister. 

traNsaktIoNskEdjaN

Miika Engström, landchef Collector Finland
Hur skulle du sammanfatta 2010?
”den ekonomiska återhämtningen i Finland gick 
snabbare än förväntat. Efterfrågan på kapital är 
stor nu när tillväxten börjar ta fart och våra lös-
ningar hjälper företagen att öka farten ännu mer.  
Med förstärkt organisation och rätta produkter  
ser vi fram emot 2011.”

Charlotte Borgato, landchef Collector Tyskland
Hur har det gått med etableringen i München?
”Över all förväntan. vi har gått från ingenting till 
att ha ett kontor med fem anställda och fullt fokus 
på marknadsbearbetning. Responsen är enbart 
positiv så det känns helt rätt.”
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Ett exceptionellt starkt mellanår
Vd Har ordEt

När vi summerar det gångna året kan vi konstatera att balansomslutningen ökade 
med 10 procent och resultatet före skatt med 36 procent, en tillväxttakt som skulle 
göra de flesta gröna av avund. 

rots detta skulle jag vilja beskriva året som 

något av ett mellanår för oss. Jag hade 

 hoppats på ännu högre tillväxtsiffror men 

organisationsfrågor, geografisk expansion  

och om  fattande satsningar på IT-utveckling inom 

e-handelsområdet fick prioritet, för att möjliggöra 

 fortsatt tillväxt framöver. 

Stark efterfrågan på factoring och fakturaköp

Nu med två års distans till finanskrisens absoluta peak 

kan vi konstatera att de flesta banker klarat sig relativt 

väl. Utmaningarna för banksystemet är dock inte över 

än. Basel 3 och nya kapitaltäckningsregler kommer  

medföra allt knappare tillgång till kapital framöver.  

I förlängningen kommer det med stor sannolikhet bli 

dyrare att låna pengar. 

Som konsekvens av utvecklingen kommer vi få se  

fler alternativ till den traditionella utlåningen. Den 

ökade aktiviteten på obligationsmarknaden är ett tyd-

ligt tecken på detta. Till andra hör en kraftigt ökad 

efterfrågan inom factoring och fakturaköp. När vi 

 startade Collector i slutet av 1990-talet sågs factoring 

som något halvskumt. Idag drygt tio år senare ser  

allt fler, även riktigt stora företag, det som ett smart  

sätt att öka likviditeten och minska kapitalbindningen.  

Här kan vi erbjuda en lösning som gynnar både våra 

kunder och oss. Kunderna får betalt direkt samtidigt 

som vår egen risk begränsas genom den förhållande  vis 

korta lånetiden.

Vi ökade under det gångna året våra volymer inom 

factoring och fakturaköp.  Efter frågan ökade påtagligt 

under andra halvåret 2010 och trenden har varit fortsatt 

positiv även under början av 2011. 

Stabil utveckling på alla marknader

Av resultatet står våra factoringtjänster, e-handels-

lösningar och konsumentkrediter för cirka två tredje-

delar. Efterfrågan har varit fortsatt hög och områdena 

utgör idag våra primära kärnområden. När det gäller 

kredit hantering har vi behållit vår position som en av de 

ledande svenska aktörerna inom business-to-business 

men volymtillväxten för marknaden som helhet är 

begränsad.

Vi har under senare år lagt stor kraft på att etablera 

oss i våra grannländer. Det är mycket tillfredsställande 

att kunna konstatera att verksamheten i samtliga  

länder utvecklades positivt under det gångna året. 

Extra roligt är att den ekonomiska utvecklingen i  

Finland påtagligt förbättrats efter finanskrisen och  

den påföljande lågkonjunkturen. 

Lansering av PayPort

Till årets största händelser hör även utvecklingen och 

lanseringen av PayPort, vårt egenutvecklade system 

som gör det möjligt för e-handelsbolag att erbjuda  

köp mot faktura eller delbetalning. Utvecklingen har 

gått enligt plan och inom given budget. Från att tidi-

gare ha varit begränsade i hur många kunder vi  kunnat 

T
Vi fortsätter att  
växa i god takt och  
under lönsamhet”



MÅL

Övergripande mål
Vi ska vara en av tre aktörer som marknad och  
potentiella kunder associerar till när de tänker  
på finansiella tjänsteföretag.

Finansiella mål 2011
•  Organisk tillväxt i omsättning, över 25 procent.
•   Resultat före skatt på över 150 MSEK.

Fokus 2011 
•  PayPort – vår faktura- och del betalningstjänst 

för e-handeln i Tyskland, Sverige, Norge och 
Finland.

•  Kreditkortet EasyCard.
•  Expansion på våra utländska marknader.Förändra finansiella strukturer och leda utvecklingen 

av nya produkter med fokus på kassaflöden.

VIsIoN

Vår affärsidé är att erbjuda kreativa,  kundanpassade 
och effektiva finansiella tjänster.

affärsIdé

”

5

Våra tillväxtmöjligheter 
framöver är i det  
närmaste oändliga

Lena Apler, VD
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2010 2009 2008

Balansomslutning, MSEK 2 188 1 992 1 570

Resultat före skatt, MSEK 123,9 90,9 60,5

Avkastning Eget kapital, % 29,9 29,5 23,7

Avkastning Totalt kapital, % 7,8 7,4 7,4

Räntetäckningsgrad, % 3,7 2,6 2,1

Soliditet, % 16,3 15,5 16,3

EBIT-marginal 27,2 22,5 20,0

Definitioner, se sidan 69.

nyckeltal

ta in, har vi nu marknadens kanske mest flexibla system 

som vi har alla möjligheter att bygga vidare från. Under 

2011 kommer vi ha fullt fokus på att dels migrera in 

befintliga kunder i systemet, dels bearbeta och vinna 

förtroende hos nya kunder. 

Stor satsning i Tyskland

I tillägg till säljkontoren i Sverige, Norge, Danmark och 

Finland har vi under året etablerat oss på allvar även i 

München. Tyskland är något av ledande i Europa när 

det gäller e-handel. Vi har under flera år känt oss för och 

tillammans med våra befintliga kunder lärt oss markna-

den den hårda och svåra vägen. Med PayPort anser vi 

nu oss vara mogna för en fullskalig etablering.

Den tyska marknaden är gigantisk och växer snabbt. 

Vad som gör den extra spännande är att den, utöver en 

omfattande inhemsk handel, även inkluderar handel till 

grannländer som Polen, Holland, Schweiz och Österrike. 

Vår ambition är att inom ett antal år bedriva verksam-

het även där.

Fortsatt tillväxt

Min bedömning är att våra tillväxtmöjligheter framöver 

i det närmaste är oändliga. Med PayPort på plats och  

ett starkt koncept inom factoring/fakturaköp har vi en 

stabil bas att utgå från när vi sakta men säkert tar oss 

an nya geografiska marknader. 

Tittar vi framåt är målet att fortsätta växa med cirka 

25 procent per år. Vår egen inlåning är här en stor 

styrka. Volymerna låg under året på stabila nivåer och 

innebar att vi i princip var självfinansierade. För att 

kunna fortsätta växa i önskad takt kommer vi dock, förr 

eller senare, att behöva se över vår finansiering. Vi har 

under det gångna året fört diskussioner med ett antal 

poten tiella partners. Det är många parametrar som ska 

stämma. Min förhoppning är att vi så småningom ska 

hitta en industriell lösning som kan stärka oss i arbetet 

framåt med en europeisk expansion. 

Ett varmt tack

Mitt mål med Collector är – och har hela tiden varit  

– att gå i bräschen för vår bransch. Genom att utmana 

rådande konventioner och vanor bryter vi ny mark och 

förändrar därigenom spelplanen, för oss själva och för 

finansbranschen som helhet. 

Att växa i den takt vi gjort och planerar att fortsätta 

göra ställer stora krav på organisationen; vi måste leve-

rera det vi lovat, kontinuerligt förbättra våra tjänster och 

samtidigt hela tiden jobba för att bredda vår kundbas. 

Detta är ett arbete som aldrig slutar. Utöver tillväxt 

mätt i omsättning och resultat hoppas jag även att 

denna ansats leder till en stimulerande och utveck-

lande arbetsmiljö. Att vi har kul på jobbet helt enkelt.

Det vi uppnått hittills i vår historia är ett kvitto på 

hela organisationens delaktighet och engagemang.  

Ett stort och varmt tack till er alla!

Lena Apler

VD

VD HAR ORDET



Världen är full av smarta människor med smarta idéer.
Men ibland är det de dumma påhitten som visar sig vara
de bästa.De som ingen annan tror på – allra minst banken.
När man får en sån är det bra att ha tillgång till extra pengar,
så att idén kan bli verklighet. Om ni låter oss ta hand om

företagets alla fakturor, kan ni få en kreditram anpassad
till storleken på faktureringen. Så att ni är beredda när idén
dyker upp. Fakturahantering med kreditram är en ny pro-
dukt, som vi är ensamma om i �nansbranschen. Surfa in
på collector.se så berättar vi mer. Välkommen!

nyhet!
   KreditrAM på Köpet 
 – oM vi får hjälpA dig 

    Med fAKturornA.
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Den 4–10 juli arrangerades Collector Swedish Open Women för andra gången i Båstad. 
Veckan bjöd på ett strålande väder och fantastisk tennis. Efter en spännande final blev 
tävlingens mästarinna fransyskan Arvane Rezai. Dubbelfinalen vanns av Gisela Dulko, 
Argentina och Flavia Pennetta, Italien. 

Förutom tennis i världsklass bjöd Collector på underhållning för hela familjen, intres-
santa paneldebatter, mingel, mat och dryck. Vi ser fram emot att vara titelsponsor till 
denna framgångsrika damtennisturnering i Båstad även 2011.

Fortsatt framgång för  
Collector Swedish Open

Gisela Dulko och Flavia Pennetta 
vann dubbelfinalen.

Sport Fashion Award. Fr. v. Börje Salming, Magnus 
 Gustafsson, Maria Montazami och Johanna Larsson.

Paneldebattdeltagare Christer Gardell, 
Cevian Capital, Ebba von Sydow,  
modeprofil, Kristina Geers, SAAB,  
Eva  Halvarsson, Andra AP-fonden, 
Lena Apler, Collector och moderatorn 
Anders  Elgemyr. 

Foto: Marcus Törnblad, Anacot AB.

Arvane Rezai, Gisela Dulko och Flavia Pennetta klipper 
bandet och inviger Collector Swedish Open Women 2010.

COLLECTOR SWEDISH OPEN
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CoLLECtor 
spoNsrar  
ELLEN aLLgurIN
Collector är stolt sponsor till den  
framgångsrika juniorspelaren  
Ellen Allgurin, 16 år, som just nu är  
på 40:e plats i världen bland juniorer.

”Att spela tennis i Båstad känns väldigt  
speciellt för mig. Första gången jag spelade 
här var som 11-åring i Kalle Anka Cup – så 
Båstad är en mycket speciell plats för mig 
med många minnen. 

Jag fick ett wild card till Collector Swedish 
Open 2010 där jag i första omgången mötte 
argentinskan Gisela Dulko, rankad topp 50  
i världen. Första set var tufft men i slutet  
av matchen tyckte jag att jag hängde med  
riktigt bra. Det var en fantastiskt kul och  
lite nervös erfarenhet att få spela inför stor 
publik mot en världsspelare. Jag kände att 
denna erfarenhet lyfte mig när jag veckan 
efter ställdes mot spelare i min egen ålder. 

Jag läser nu vid tennisgymnasiet i Lidköping 
på distans. Det känns fantastiskt att kunna 
satsa 100 procent på tennisen.”
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Hög efterfrågan på krediter  
och finansieringslösningar

MarkNad

Efterfrågan på såväl konsumentkrediter som mer komplexa finansieringslösningar 
var under 2010 fortsatt hög. Ökat fokus på likviditet och en allt mer omfattande 
e-handel hörde till de främsta drivkrafterna.

å privatkundssidan var efterfrågan på kon-

sumentkrediter generellt fortsatt hög under 

2010. Förändrade konsumtionsmönster i form 

av en kraftigt ökad lånefinansierad konsum-

tion har medfört en ökad andel köp på delbetalning 

eller mot faktura. Att handla på kredit har blivit ett nytt 

sätt att konsumera och att erbjuda köp på kredit har 

 blivit en nödvändighet i konkurrensen om kunderna. 

Bara sedan 2005 har efterfrågan på konsumentkrediter 

ökat med cirka 50 procent. 

Finansbolagens utlåning allt större

Det förändrade konsumtionsbeteendet märks tydligt  

i statistiken över de svenska hushållens skuldsättning. 
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Finansbolagens utlåningBlancoutlåningen totalt 

Finansbolagens utlåning, MSEK Blancoutlåningen totalt, MSEK 

Blancoutlåningen i Sverige, MSEK

P Den totala utlåningen har under de senaste tio åren 

mer än dubblerats, för att i slutet av 2010 uppgå till 

totalt cirka 2 700 Mdkr. 

Även om bostadslånen står för största delen av ut -

låningen har även rena konsumtionskrediter ökat kraf-

tigt. Typiska lån i denna kategori är bilar, hemelektronik 

och resor. Krediterna innefattar lån hos banker och 

finansbolag, men även köp med kreditkort och köp på 

avbetalning i butiker. Även om bankerna fortfarande 

står för den största delen av utlåningen har renodlade 

finansbolag ökat sin andel mycket kraftigt. 

Utlåningen från finansbolagen var i slutet av 2010 

över tre gånger så stor som den var 2002. Trots den 

kraftiga ökningen är andelen rena konsumtionslån  

MARKNADSÖVERSIKT
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fortfarande relativt låg i Sverige jämfört med övriga  

EU, vilket tyder på fortsatt god marknadspotential.

Hög tillväxt inom e-handel

Till de främsta drivkrafterna bakom den ökade  

efter frågan på krediter hör en allt ökande e-handel. 

E-handelns omsättning i Sverige uppgick under 2010 

till cirka 25 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 13 

procent jämfört med föregående år. 

Fortfarande är e-handelns andel av den totala detalj-

handeln relativt begränsad. I Sverige uppgår andelen 

till knappt 5 procent, i Tyskland en av världens största 

e-handelsmarknader, till cirka 7,5 procent. Inom de 

branscher där e-handeln är framgångsrik, elektronik, 

böcker/CD och kläder, är andelen dock betydligt högre. 

Och i takt med att allt fler företag och branscher ger  

sig ut på nätet kommer e-handelns andel av den totala 

detaljhandeln att öka ytterligare.

Förklaringarna till den starka tillväxten är flera. För 

det första använder allt fler företag och konsumenter 

internet. För det andra ökar konsumentens e-mognad 

ständigt, allt fler handlar allt mer och allt oftare. För det 

tredje är konsumenten prismedveten efter lågkonjunk-

turen och uppskattar att e-handeln ofta erbjuder  

konkurrenskraftiga priser.

Allt viktigare kunna bedöma risk

Utvecklingen mot en mer lånefinansierad konsumtion 

ställer höga krav på att kunna bedöma risker. Den 

ökade mängden krediter i kombination med behovet 

av riskbedömning har medfört en ökad efterfrågan  

på såväl effektiva kredit- och finansieringslösningar 

som administrativ avlastning. Fortfarande sköts en  

stor del av administrationen internt, men antalet före-

tag som väljer att anlita en extern partner för hante-

ringen av hela eller delar av betalningsprocessen  

ökar stadigt.
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E-handelns omsättning  
2006–2010. Med e-handel  
avses försäljning av detalj-
handels varor mot konsument.
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affärsoMrÅdE prIVat 

Inom affärsområde Privat ryms tjänster som möjliggör effektiva och säkra köp  
på faktura och delbetalning. Bland kunderna återfinns både e-handelsföretag 
och butiker. Dessutom erbjuds ut- och inlåning till privatpersoner.

arknaden för lösningar som möjlig-

gör köp på kredit är i stark tillväxt. Vårt 

erbjudande består dels av konsument-

krediter, dels de system som möjliggör 

för butiker och e-handelsföretag att erbjuda krediterna.

Ökad efterfrågan på krediter

Efterfrågan på krediter har under senare år ökat kraf-

tigt. Till de främsta drivkrafterna hör en allt högre grad 

av lånefinansierad konsumtion, inte minst över inter-

net. Antalet transaktioner över internet har under 

senare år ökat explosionsartat. Under de senaste åren 

har e-handeln i Sverige ökat med nästan 30 procent 

per år. Värdet på handeln över internet uppgick under 

2010 till cirka 25 Mdkr, enligt statistik från HUI. Utveck-

lingen följer samma mönster i de flesta länder. 

Till förklaringarna bakom e-handelns snabba tillväxt 

hör en allmänt ökad mognad i form av bland annat mer 

användarvänliga sajter, lägre priser, förbättrad distribu-

tion samt möjlighet att betala med faktura där total-

beloppet kan delas upp i mindre betalningar. För kun-

derna är det en trygghet att betalningen sker först efter 

att varan faktiskt har levererats. Detta har lett fram till 

en ökad efterfrågan på såväl krediter som system som 

kan hantera köp på kredit.

Kredittjänster för webb och butik

Våra kunder utgörs av såväl e-handlare som fysiska 

butiker. När det gäller lösningar för e-handel har vi 

under året lanserat betalningslösningen PayPort. 

 Lösningen är utvecklad i Microsofts senaste teknik  

.Net 4.0 (läs mer om PayPort på sid 14–17).

Systemet  hanterar alla steg, från kreditprövning till 

avisering. För e-handlaren tar det bara några sekunder 

att handlägga ansökan och kunden får besked direkt 

om krediten beviljats. För flera av kunderna inom 

butikssegmentet har vi utvecklat en kortlösning som 

bland annat gör det möjligt för slutkunden att handla 

mot faktura och delbetalning via kortet.

Lån till privatpersoner

Till Collectors mest expansiva områden hör lån till 

 privatpersoner i Sverige, Norge och Finland.

Lånen, som marknadsförs under varumärkena 

 ”Joustolaina” i Finland, ”Plusslån” i Norge och ”Pluslån” 

respektive ”Collectorlånet” i Sverige ansöks via internet 

och sträcker sig upp till 50 000 kronor. Collector har ett 

långsiktigt samarbetsavtal med ett av Norges största 

postorderföretag Sportmann, för att marknadsföra  

privatlån. Under året har också ett samarbete inletts 

med låneförmedlaren Lendo,  vilket breddar den poten-

tiella kundbasen ytterligare. 

Utvecklingen under året

2010 var ännu ett starkt år för affärsområde Privat. 

Omsättningen uppgick till 258 MSEK, en ökning med 

cirka 7 procent jämfört med föregående år. Särskilt 

stark var tillväxten inom konsumentkrediter och lån  

till privatpersoner.

MClaes Paulsson
Tel 08–545 12 973
claes.paulsson@collector.se

Chef Affärsområde Privat

me&i är ett svenskt modeföretag 
som tillverkar och säljer ansvars-
fullt producerade kläder med unik 
design och hög kvalitet. Med färg 
och form skapas den stil som är 
typisk för me&i. Utgångspunkten 
för designen är att varje barn är 
unikt – och att kläderna ska ge  
barnen en möjlighet att uttrycka 
det. Företaget omsätter ca 144 
MSEK och finns fullt etablerade  
i Sverige, Finland och Norge  
samt är nyetablerade i Holland, 
Tyskland och England. 

me&i har samarbetat med  
Collector sedan 2009. Collector 
administrerar me&i:s faktura-
hantering i Sverige, Norge och 
Finland samt erbjuder deras  
kunder att handla genom del-
betalning. I och med samarbetet 
har me&i kraftigt förbättrat sin  
likviditet.

Kund: me&i

Lösningar för köp på  
faktura eller kredit
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Som komplement till våra övriga kredittjänster lanse rades 
under året EasyCard, ett kreditkort kopplat till Master-
Card. Med EasyCard kan du enkelt, tryggt och säkert 
handla i butiker och på internet och få upp till 56 dagars 
räntefri kredit. Joakim Kinell är ansvarig för lanseringen  
av EasyCard.

vad är målet med kortet?
”Vi ser en stor potential i att kunna erbjuda kreditkort till  
målgrupper med behov av en tillfällig kredit men som idag 
inte har något kreditkort. Marknaden är mycket stor. Cirka  
85 procent av Sveriges befolkning har idag inget kreditkort, 
utan endast ett debetkort kopplat till ett bankkonto.”

vilka är de största fördelarna med kortet?
”Utöver krediten på upp till 30 000 kronor erbjuder vi upp  
till 56 dagars räntefri kredit och gynnsamma delbetalnings-
möjligheter. Dessutom ingår reseförsäkring och avbeställ-
ningsskydd vid betalning av resa.”

Hur är marknaden för kreditkort överlag?
”Konkurrensen är hård, främst om de så kallade premium-
kunderna, som är höginkomsttagare. EasyCard riktar sig 
främst mot en annan målgrupp som är medelinkomsttagare. 
Överhuvud taget har efterfrågan på  tillfälliga krediter ökat 
kraftigt under senare år. Istället för att spara i förväg, väljer 
nu allt fler att betala av i efterhand. I Sverige har använd-
ningen av kort ökat stadigt sedan slutet av 1990-talet. Trots 
ökningen ligger vi dock, sett ur ett nordiskt perspektiv, något 
efter de övriga länderna vad gäller kortanvändande. Det gör 
tillväxtpotentialen stor.” 

Easy Card   
”ENkELt att fÅ – Lätt att aNVäNda”

”

Joakim Kinell
Produktchef, Kort

Med EasyCard kan  
du enkelt, tryggt och 
säkert handla i butiker 
och på internet och  
få upp till 56 dagars  
räntefri kredit.

Joakim Kinell 
Produktchef, Kort
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AFFÄRSOMRÅDE PRIVAT

illväxten inom e-handeln fortsätter att 

vara hög. I takt med allt mer omfattande 

handel ställs större krav på trygga, säkra 

och enkla betalningslösningar. Collector har 

växt till att bli en stark aktör i Sverige och med en allt 

 starkare position även i Norge, Finland och Tyskland. 

Målet med PayPort är att utveckla marknadens mest 

användar vänliga tjänst för handel över internet.

Faktura klart populärast

Att handla på faktura har blivit det klart populäraste 

betalningssättet när man handlar över internet. För-

delarna ligger bland annat i att man ser varan innan 

man betalar och att det känns säkrare än att lämna ut 

sitt kredit kortnummer. 

Med PayPort flyttar vi fram våra positioner inom 

e-handel. Satsningen, som är den största hittills i  

säLj Mot faktura
– fÅ bEtaLt Idag
Under året lanserade vi en helt ny lösning för trygga, säkra och enkla betalnings-
lösningar vid handel över internet – PayPort. Målgruppen är främst medelstora till 
större e-handelsföretag som vill öka sin försäljning genom att erbjuda möjligheten  
att betala mot faktura eller del betalning.

T

Styrkan ligger i  
för delarna vi skapar  
för såväl slutkunden  
som e-handlaren.

Cecilia Bunnenberg, 
ansvarig för PayPort

14
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vad är PayPort?
”PayPort är ett system som gör det möjligt för e-handlare  
att erbjuda köp mot faktura, med långa kredittider och möj-
lighet att delbetala. Systemet bygger på en egenutvecklad 
standardlösning som är lätt att både installera och använda 
tillsammans med befintliga webbshopsystem.”

vari ligger styrkan i PayPort för konsumenten?
”Styrkan ligger i fördelarna vi skapar för såväl slutkunden 
som e-handlaren. Alla är vinnare; slutkunden får möjlighet att 
se varan innan den betalas och kan dessutom välja att betala 
vid ett senare tillfälle. E-handlaren har möjlighet att öka för-

säljningen och kan dessutom erbjuda den längsta betalnings-
tiden på marknaden – utan att den egna affärsrisken ökar. ”

idag finns PayPort i Sverige och Tyskland.  
vad är nästa steg?
”Det här är bara början! Vår ambition är att under det 
 kommande året rulla ut PayPort på flera nya marknader. 
Eftersom vi äger tekniken kan vi snabbt anpassa och för-
bättra  systemet. Det är en stor fördel på en marknad där 
 förändringstrycket är högt. I det kortare perspektivet är 
målet att bli marknadsledande i Norden och en av de fem 
största i Tyskland.”

Collectors historia, medför stora fördelar för såväl slut-

kunden som e-handlaren. Slutkunden får marknadens 

längsta betalningstid på faktura och dessutom möjlig-

het att dela upp betalningen. E-handlaren kan öka för-

säljningen och samtidigt förbättra likviditeten – utan 

att risken i affären ökar. 

Betala med faktura

Fakturan är det mest attraktiva sättet att betala på  

internet. Undersökningar visar att cirka 40 procent av 

alla svenska nätkonsumenter föredrar att betala med 

faktura. När kunden har genomfört sitt köp och fått 

leveransen, kan han/hon välja att betala hela faktura-

beloppet eller dela upp betalningen. PayPort ger upp 

till 60 dagars betalningstid – helt räntefritt. Det innebär 

att kunderna kan köpa de varor de vill, och betala först 

månaden efter.

Kunden kan dessutom välja att dela upp betalningen 

efter att han/hon fått hem varan.

3 frÅgor tILL CECILIa buNNENbErg, 
aNsVarIg för payport

KUND E-BUTIK

COLLECTOR

Fördel för kund
· Får varan innan betalning
– skapar trygghet
· Upp till 60 dagars räntefri kredit
· Möjlighet att delbetala

Fördel för e-butik
· Ingen kreditrisk
· Ökad försäljning
· Förbättrad likviditet

Kunden lägger varan i varukorgen och väljer 
faktura som betalningssätt

Varan till kund, fakturan läggs i paketet

Kreditupplysning

Pengar till butik
Ev. påminnelse

1

3a

3b

24
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München
en tyska e-handelsmarknaden är 

enorm. Mätt i såväl värde som antal webb-

shoppar är den cirka 10 gånger större än 

den svenska. Uppskattningsvis finns cirka 

50 000 e-handlare med en årlig total omsättning om 

cirka 17 miljarder euro (2010). E-handeln står idag för 

knappt 10 procent av detaljhandelns totala omsättning. 

Och marknaden växer snabbt. 

Charlotte Borgato är övergripande ansvarig för  

Collectors etablering i Tyskland.

Hur stort är e-handel i Tyskland?

”Tillväxten är enorm. Precis som på de flesta marknader 

sker det en förflyttning av konsumtionen från fysisk 

butik till webb. Vad vi ser nu är en av de största för-

ändringarna i konsumentbeteende i modern tid. Det  

är helt enkelt ett unikt marknadsläge och potentialen  

i Tyskland är väldigt stor.”

varför etablering just nu? 

”Vi har varit verksamma i Tyskland under många år, men 

det var först nu vi kände att vi var redo att satsa fullt ut. 

Med PayPort har vi ett starkt och attraktivt erbjudande. 

Hela 65 procent av de tyska e-handelskunderna håller 

fakturan som det mest attraktiva betalningssättet på 

nätet. Att sälja över internet och inte erbjuda faktura 

kommer snart inte vara ett alternativ.”

vilka krav ställer utvecklingen på e-handlarna?

”Den ställer stora krav. Administrationen ökar, liksom 

behovet av att kunna bedöma risker. Dessutom är det 

långt ifrån alla som klarar av att ligga ute med pengarna 

i upp till flera veckor.”

Även om e-handel som fenomen är globalt, hur 

lika är egentligen svenska och tyska marknaden?

”Likheterna är fler än skillnaderna, men visst, det finns 

olikheter som man måste beakta. I Norden betalar vi till 

exempel vanligtvis våra räkningar i slutet av månaden. 

Så är det inte alls i Tyskland, där betalar man löpande 

under månaden. Små skillnader kan tyckas, men det får 

stora konsekvenser för bland annat längden på betal-

ningstiden. Sedan är det även skillnader i regelverken.  

I Tyskland måste man till exempel vara ett registrerat 

finansbolag och ha Finansinspektionens tillstånd för att 

få erbjuda delbetalning. Här har vi en stor fördel, som 

en av få godkända aktörer.”

varför blev det just München?

”München har många stora fördelar. Det är ett av de 

viktigaste finansiella och industriella naven i Tyskland, 

och har kommit att bli något av ett centrum för 

e- handel. De flesta större aktörer finns representerade, 

vilket underlättar för oss i vårt säljarbete.”

vad är målet för 2011?

”Nu har vi en organisation på plats och ett koncept vi 

tror stenhårt på. Målet nu är att skapa en kundbas. 

Kundbearbetningen pågår och intresset är väldigt stort. 

Vi är också väldigt aktiva på sociala nätverk som bland 

annat Facebook. Sedan får vi se. Tyskland är absolut 

inte den sista marknaden vi går in på.”

kraftfuLL  
satsNINg I tyskLaNd
I och med lanseringen av betalningslösningen PayPort tar vi på allvar steget in på  
den tyska marknaden. Efter att ha varit verksamma i Tyskland sedan 2007, öppnade 
Collector hösten 2010 ett första kontor, strategiskt placerat i centrala München. 

Charlotte Borgato,
övergripande  
ansvarig för Collectors 
etablering i Tyskland

AFFÄRSOMRÅDE PRIVAT

D



 Nyhet! Bättre villkor för e-handeln.

Nöjda kunder är lika viktigt på nätet som i butiker med
väggar och tak. Men det är inte bara varan man ska 
bli nöjd med, betalningsalternativen och vill-
koren är ibland minst lika viktiga. Och
de kan ofta bli bättre. Därför har
vi tagit fram en ny tjänst för 
dig med webb-butik: PayPort. 
I grunden fungerar den precis
som andra fakturalösningar. Skill-
naden är att vi alltid ger dina kunder

minst en månad på sig att betala, istället för de 10–16
dagar som andra erbjuder. Men ni behöver aldrig ligga

ute med pengarna; ni får dem av oss redan 
någon dag efter köpet. Det leder både

till bättre likviditet och nöjdare kun-
der. Och inte bara i Sverige. Med

PayPort kan ni skicka fakturor 
till hela Norden och � era euro-

peiska länder. Välkommen in på
 payport.se så berättar vi mer.
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affärsoMrÅdE förEtag

Collector erbjuder lösningar för företag som vill frigöra kapital och därigenom kunna 
fokusera på fortsatt tillväxt. Med på köpet följer minskad risk och avlastning i det 
administrativa arbetet.

åra kunder återfinns inom de mest skif-

tande branscher, är av olika storlek och i 

olika faser. Det de har gemensamt är att de 

vill växa, bli större och öka sina marknads-

andelar. För att lyckas med detta krävs dock rörelse-

kapital, antingen eget eller lånat. 

Många företag har en betydande andel kapital bun-

det i olika former av kundfordringar. Vi erbjuder idag 

flera olika typer av tjänster som gör det möjligt att 

omvandla fordringar till reda pengar, och därigenom 

snabbt öka likviditeten och fortsätta expansionen.

Fokusera på tillväxten – sälj kundfordringarna

Ofta finns ett stort kapital bundet i kundfordringar av 

olika slag. Genom att avyttra dessa kan rörelsekapital 

frigöras utan att skuldsättningen ökar. Med ökade 

kassa flöden och stärkt likviditet är det möjligt att fort-

sätta fokusera på tillväxt, istället för på bevakning av 

fordringar. Collector erbjuder förvärv av såväl förfallna 

som icke förfallna kundfordringar.

Förvärv av kreditstockar och förfallna fordringar 

De flesta kundreskontror innehåller någon form av 

avskrivna kundfordringar, vars värde i boksluten  

vanligtvis är helt nedskrivet. Vi arbetar aktivt med  

att omvandla dessa fordringar till reda pengar, dels  

åt kunder på löpande basis, dels genom förvärv av  

hela kreditstockar från främst bank- och finanssektorn. 

Målet är att hålla processen igång och att därigenom 

kunna driva in fordran den dag kredittagaren återfår 

betalningsförmågan.

Kredithantering – effektiv inkasso

Obetalda fakturor är ett stort problem för företag som 

är beroende av det löpande kassaflödet för sin fortsatta 

expansion. Trots att betalningsmoralen i Sverige och 

Norden ur ett internationellt perspektiv är relativt hög, 

betalas fortfarande en stor del av alla skickade fakturor 

för sent.

Med gedigen erfarenhet och effektiva processer 

bidrar vi till att minimera såväl kreditförluster som 

kredit tider. Vi hanterar alla typer av förfallna krediter, 

men ett särskilt fokus ligger på stora och komplexa 

fordringar. Varje enskilt uppdrag anpassas utifrån for-

drans beskaffenhet och storlek. Häri ligger vår stora 

konkurrensfördel. Den höga graden av kundanpass-

ning skapar bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

Hyresinkasso

Fastighetsbolag utgör ett av våra nischområden inom 

inkasso. Med cirka 70 procent av de börsnoterade 

fastig  hetsbolagen som kunder, är vi klart marknads-

Alexander Todoric
Tel 031-750 21 11
alexander.todoric@collector.se

Chef Affärsområde Företag V

Tjänster som ökar rörelse-
kapitalet och möjliggör tillväxt
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MarkNadENs bästa
faCtorINg-tjäNstEr

Factoring har kommit att bli ett av Collectors mest fram-
gångsrika områden. Tjänsten innebär att vi köper kund-
fordringar som ännu inte förfallit. daniel Åhrman är chef 
för Företagsfinansiering.

vad är hemligheten bakom utvecklingen?
”Vi erbjuder en tjänst som direkt möter kundernas behov  
av likviditet. Tidigare har det nästan ansetts lite fult att sälja 
sina fakturor. Det gör det inte längre. Allt fler inser att det är 
en smart lösning som gör det möjligt att växa – genom att 
förbättra kassaflödet och öka likviditeten – utan att öka 
skuldsättningen. Dessutom elimineras risken för obetalda 
fakturor.”

vilken typ av kunder är det som använder sig av  factoring?
”Eftersom vi fokuserar på att finansiera hela kundreskontror 
är alla typer av växande företag som vill frigöra kapital från 

sin balansräkning potentiella kunder till oss. Dock är vi 
mest inriktade på medelstora företag som har en hög 
transaktionsintensitet och marknadsnärvaro i hela Norden. 
Bland våra kunder finns både stora börsnoterade industri-
företag och medelstora familjeägda tjänsteföretag.”

vilken påverkan har konjunkturen för efterfrågan?
”Våra factoringtjänster efterfrågas både i högkonjunktur 
och lågkonjunktur men av olika anledningar. Under de 
senaste årens lågkonjunktur var efterfrågan hög till följd  
av direkt likviditetsbrist och brist på finansiering i bank-
systemet. Nu, när konjunkturen är bättre, märker vi en  
stark efterfrågan på likviditet för att till exempel kunna 
finansiera tagna order. Denna typ av mer tillväxtorienterad 
efterfrågan kommer att prägla 2011, vilket talar för en  
fortsatt mycket stark utveckling för våra factoring tjänster.”

”Bland våra kunder finns 
både stora börsnoterade 
industriföretag och  
medelstora familjeägda 
tjänsteföretag.

Daniel Åhrman,  
Chef Företagsfinansiering



AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG

du är rätt ny i gänget. varför valde du att börja  
på Collector? 
”Det är något särskilt med helheten här. Entreprenörsandan 
sitter i väggarna. Vi vill växa och bli större. Och för att kunna 
göra det måste vi leverera värde till våra kunder. Samtidigt 
gör det att vi på många sätt delar vardag med våra kunder  
– och det är någonting jag tror är väldigt nyttigt. Här känner 
man att vi har samma mål – att växa.”

vad gjorde du tidigare?
”Jag har min bakgrund inom finanssektorn och har tidigare 
jobbat med konceptutveckling och försäljning av olika  
finansiella tjänster.”

vad är det som är så spännande med just finansiella  
tjänster?
”Genomslagskraften och skillnaden det kan göra för  
ett växande företag. Med rätt typ av finansiering vid rätt 
tillfälle kan man få det där extra lyftet som tar en till nya 
höjder. Det är häftigt att se vilken hävstång det kan ge.”

trE frÅgor tILL
aNNa-karIN kLaV, CLIENt ExECutIVE”

20

Entreprenörsandan  
sitter i väggarna.  
Vi vill växa och  
bli större.

Anna-Karin Klav,  
Client Executive
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ledande inom området. För att hantera den komplexa 

lagstiftningen inom hyressektorn har vi tagit fram ett 

antal specialanpassade produkter och processer, särskilt 

utvecklade för indrivning av såväl kommersiella hyres-

fordringar som fordringar mot kvarboende och avhysta 

hyresgäster. Bland annat erbjuds tjänster för att hantera 

otillåten andrahandsuthyrning.

Konsumentinkasso

Verksamheten omfattar främst stora volymer av  

fordringar på relativt små belopp. Även här anpassas 

inkasso processen helt utifrån fordrans beskaffenhet.

Juridik

Inom Collectors erbjudande ryms även juridisk expertis. 

Tjänsterna täcker in samtliga verksamhetsområden och 

alla steg i transaktionskedjan; allt från förebyggande 

juridik, bland annat upprättande av avtal, till allmän 

affärsjuridik och bistånd vid tvistemål och domstols-

förhandling. Juristerna är specialiserade inom olika  

rättsområden och branscher. Flertalet har dessutom 

mångårig förhandlingserfarenhet och vana av kom-

plexa processer.

Utöver hög juridisk kompetens utgörs en av de stora 

konkurrensfördelarna av sättet att ta betalt. För att 

möjliggöra full kontroll på kostnaderna erbjuds fast- 

eller takprissättning på samtliga juridiska tjänster.  

I motsats till traditionella advokatbyråer finns även 

möjlighet till så kallad ”success fee”, vilket innebär att 

risken i tvistemålsärenden delas mellan kunden och 

Collector.

Utvecklingen under året

Omsättningen för affärsområde Företag uppgick under 

2010 till 198 (163) MSEK, en ökning med cirka 22 procent 

jämfört med föregående år. Utvecklingen berodde 

främst på en allt starkare konjunktur, som medförde ett 

ökat fokus på offensiva investeringar. Detta gynnade 

inte minst Collectors tjänster inom factoring och kredit-

hanteringstjänster.

Arvani Display startade 2006 med en vision 
om att producera TV- och ljudutrustning  
med det allra bästa inom teknik, design och 
kvalitet. Utgångsfokus var att bygga upp  
en verksamhet baserad på erkänd norsk  
teknologi och innovation – ett arbete som 
lett fram till en fantastisk design och teknik, 
och 2008 lanserade Arvani sina första skärmar 
i Full HD display. 

Arvani inledde sitt samarbete med Collector 
under 2009 där Collector, med sin flexibla 
tjänsteportfölj, bistår Arvani i en komplex 
affärsmodell. Collector erbjuder företags-
finansiering, sköter den administrativa  
servicen samt juridisk kompetens på såväl 
pan-nordisk som internationell nivå.

2009 omsatte Arvani 12,6 MSEK och före-
taget är banbrytande inom sitt område.

Kund: Arvani Display





i har under senare år vuxit kraftigt. Anta-

let medarbetare på kontoren i Göteborg, 

 Stockholm, Malmö, Oslo, Helsingfors och 

München uppgick i slutet av året till cirka 

150 personer. Målet framöver är att fortsätta växa. 

 Tillväxten ska i första hand ske organiskt men även 

genom förvärv, om förutsättningarna är de rätta.

För att vara en attraktiv arbetsplats krävs att man 

erbjuder något mer än goda anställningsvillkor. Vi läg-

ger vikt vid att ha glada, motiverade och välmående 

medarbetare och prioriterar en arbetsmiljö i moderna, 

funktionella och ljusa lokaler. Vi erbjuder även möjlig-

het till friskvård och massage. Vi har en miljöpolicy  

där vi arbetar för att bidra till en hållbar utveckling.  

Vi uppmuntrar till enskilda miljöinsatser, sopsorterar 

och ransonerar vårt tjänsteresande.

Alla delaktiga i produktutveckling

På Collector gäller frihet under ansvar. Här ges stor 

möjlighet att själv utforma arbetet och komma med 

idéer kring såväl befintliga som nya produkter och 

tjänster. Vi prioriterar teamarbete framför solopresta-

tioner. Samtliga medarbetare oavsett befattning upp-

muntras och förväntas bidra i arbetet med nya lös-

ningar och erbjudanden. För att driva arbetet och 

fånga upp nya idéer i organisationen finns ett särskilt 

affärsutvecklingsråd med representanter från olika 

funktioner och kontor.

V

Som ett led i arbetet med att utveckla och stärka 
 orga nisationen anställdes i början av 2011 Beatrice  
von Lempruch som HR-manager. 

vad ska du göra?
”Dels ska jag fånga upp frågor här internt – hur vi kan för-
bättra oss organisatoriskt, dels ska jag ansvara för rekryte-
ringen av nya medarbetare – se till att vi har en effektiv och 
bra process som gör det möjligt för oss att fortsätta växa i 
den takt vi önskar. Vi är nu så pass många att vi behöver ta  
ett lite mer samlat grepp kring HR- och organisationsfrågor.”

vilka är de stora frågorna framöver?
”Vår ambition är ju att fortsätta växa. Även om vi under 
senare år har byggt upp system och processer som till viss  
del möjliggör skalfördelar, kommer vi att behöva bli fler. 

Utmaningen framåt är därför dels att kunna rekrytera och 
behålla kompetenta medarbetare, dels att behålla vår före-
tagskultur. Den är en av våra framgångsfaktorer. 

Hur skulle du beskriva kulturen?
”I mitt tidigare jobb som rekryteringskonsult hade jag för-
månen att få ha Collector som kund. När jag nu ser företaget 
från ”insidan” är det väldigt roligt att kunna konstatera att 
den bild jag då fick stämmer. Entreprenörsandan sitter i  
väggarna, det är prestigelöst och högt i tak. Här särskiljer  
vi oss nog från många andra företag inom bank och finans.”

Hur behåller man företagskulturen i en snabbväxande 
 organisation? 
”Det är viktigt att det blir rätt från början när vi anställer nya 
medarbetare. Att vi är tydliga med vad vi erbjuder och för-

orgaNIsatIoN  
MEd VILja att Växa
Precis som våra kunder vill vi fortsätta växa, bli större och öka våra marknadsandelar. 
En bärande del i strategin är att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med 
intresse för affärer och med förmåga att tänka i nya banor.
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väntar oss – och att den sökande är öppen med sina förvänt-
ningar på oss. I takt med att vi nu etablerar oss på nya geo-
grafiska marknader blir landcheferna oerhört centrala. Vi 
håller på att ta fram ett mer omfattande introduktionspro-
gram och ska också bli bättre på att skapa förutsättningar för 
att flytta runt mellan olika funktioner och marknader internt.”

Hur jobbar ni med rekrytering?
”Vi jobbar väldigt aktivt med att försöka hitta duktiga per-
soner i våra egna nätverk. Sociala medier blir allt viktigare.  
I de fall det är möjligt söker vi efter interna lösningar. Sedan 
tar vi också extern hjälp när det behövs.”

Hur ser processen ut? vad tittar ni på?
”Vi är väldigt aktiva i hela rekryteringsprocessen. Person-
kemin betyder lika mycket som kompetensen och de tidigare 

erfarenheterna. Det är helt avgörande att man passar in i 
gruppen och kulturen. Därmed inte sagt att man måste tycka 
och tänka likadant som alla andra, tvärtom. Men man måste 
ställa upp på de grundvärderingar som kännetecknar vår 
organisation. Har man kul och trivs med varandra presterar 
man bättre som grupp. Och det vinner ju både vi och våra 
kunder på.”

Utmaningen framåt är  
dels att kunna rekrytera och 
behålla kompetenta med-
arbetare, dels att behålla vår 
företagskultur. Den är en av 
våra framgångsfaktorer. 

Beatrice von Lempruch,  
HR-manager

”
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Erik Finne, Företagsfinansiering

vad gör du på Collector?
”Idag arbetar jag med företagsfinansiering via fakturaköp. Det är en 
spännande nisch som gör det möjligt för våra kunder att förbättra  
sitt rörelsekapital. Jag ansvarar också för vårt IT-system för faktura-
finans iering. Detta innebär att jag är involverad i förbättringsprojekt 
för att finna mer effektiva lösningar för våra kunder.”

vad är styrkan i Collectors lösningar?
”Snabbheten och dynamiken där vi kan finna effektiva lösningar  
för kunden. Ett företag som tänker framåt och nytt vilket gynnar  
alla parter.”

vad har du gjort tidigare?
”Tidigare har jag arbetat på bank inom företagssegmentet. Jag har 
haft tjänster inom säljstöd och som företagsrådgivare där jag bland 
annat har arbetat med pensionslösningar, placeringar och Cash 
 Management-produkter för företag.” 

Elnaz Jalali, Kundservice

Hur länge har du varit på Collector? 
”År 2005 tog jag min kandidatexamen på Borås Högskola som IT- 
pedagog.  Direkt efter utbildningen började jag jobba på Teleresurs 
i Borås där jag var i två år tills jag började på Collector. Efter två 
intensiva och underbara år på Collector blev jag erbjuden en tjänst 
som marknadsassistent på Miss Mary. Men redan efter ett halvår var 
jag tillbaka på Collector igen.”

vad arbetar du med nu?
”Jag jobbar på Kundservice Front Office där vi tar hand om all kund-
kontakt. Jag svarar både på telefonsamtal och mail från privatperso-
ner och företag. Det kan bli upp till 1 500 samtal i månaden.”

något särskilt projekt som varit extra roligt? 
”Lanseringen av vårt egna kreditkort (Easy Card), samarbetet med 
Tandvårdskontot och Inflight Service. Jag är också kontaktperson  
för Miss Mary.”
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Vissa affärer vill man gå runt och fundera på,
men ibland får det gärna gå fort. Då är det skönt
att ha snabb tillgång till extra pengar, så att ni
slipper vänta på banken. Om ni låter oss ta hand
om företagets alla fakturor, kan ni få en kredit-

ram anpassad till storleken på faktureringen. Så
att ni är beredda när tillfället dyker upp. Faktura-
hantering med kreditram är en ny produkt, som
vi är ensamma om i �nansbranschen. Surfa in på
collector.se så berättar vi mer. Välkommen!

nyhet!
   KreditrAM på Köpet 
 – oM vi får hjälpA dig 

    Med fAKturornA.
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Koncernens verksamhet och koncernstruktur

Verksamheten består av finansieringstjänster, kredithantering 

och affärsjuridik. Finansieringstjänsterna är riktade mot före-

tagsmarknaden genom erbjudande om factoringtjänster och 

mot privatmarknaden genom säljstödjande finansiering som 

erbjuds genom distanshandeln och detaljistkedjor. Kredithante-

ring är huvudsakligen inriktad på företagsmarknaden genom 

hantering och förvärv av obetalda fakturor och andra fordringar 

såsom t ex förvärvade kreditstockar. Koncernens övriga verk-

samhetsområden omfattar utlåning och inlåning genom  

webbaserade tjänster samt företagskrediter.

Verksamheten är indelad i två affärsområden:

Affärsområde Privat omfattar utlåning, inlåning och finansie-

ringstjänster till privatkunder.

Affärsområde Företag omfattar uppdragsinkasso B2B, kredit-

hantering konsument, köpta kreditstockar, företagskrediter samt 

factoring. Dessutom ingår extern juridik.

Legalt bedrivs all finansieringsverksamhet samt in- och 

ut låning i Collector Credit AB, ett helägt dotterbolag som är 

kredit marknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn.

All uppdragsverksamhet, kredithantering B2B och juridik 

bedrivs huvudsakligen i det helägda dotterbolaget Collector 

Finance & Law AB.

I det tyska dotterbolaget, PayPort GmbH bedrivs enbart för-

säljning av finansieringstjänster till privatkunder.

Det norska dotterbolaget, Collector Norge AS och det finska 

dotterbolaget Collector Finland OY bedriver båda i huvudsak 

försäljning av finansieringstjänster till företag samt inkasso av 

egna fordringar.

Allmänt om verksamheten

Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg samt 

från kontoren i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Oslo och 

München.

Osäkerhetsfaktorer

Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består främst av osäkerheter 

i omvärlden såsom konjunktur och ränteläge. De största riskerna 

är likviditetsrisk och ökade kreditförluster. I båda fallen anser 

koncernen att verksamhetens känslighet mot förändringar i 

omvärlden är relativt liten, beroende på att bolagets fordrings-

massa till stor del består av korta krediter och lån till privat-

personer med små belopp, vilket leder till ett stabilt likvidflöde. 

Tillsammans med en effektiv kredithantering minimeras kredit-

förlusterna och därmed också osäkerhetsfaktorerna.

Väsentliga händelser under året

Finansiellt var 2010 ännu ett rekordår. Omsättningen och resul-

tatet före skatt var i absoluta tal de högsta någonsin. Samtliga 

lönsamhetsmått som t ex avkastning på eget kapital, EBT- 

marginal och avkastning på totalt kapital var likaså de högsta 

någonsin.

Under 2010 har stort fokus legat på att etablera en organisa-

tion och en teknisk plattform för bolagets framtida ökade  

satsning på finansiering av e-handel. Under slutet av året har 

plattformen för tekniken, säljorganisationen, varumärket och 

backoffice satts på plats. Den nya tjänsten kommer att mark-

nadsföras under varumärket PayPort.

Koncernens kreditförluster inom konsumentkrediter har 

under 2010 minskat kraftigt, både i absoluta tal och i relation till 

kreditstocken. Den generella kvaliteten på kreditstocken konsu-

mentkrediter har under året fortsatt att förbättras som en kon-

sekvens av hårdare kreditprövning och förbättrade rutiner avse-

ende kreditgivning och kravhantering.  Kassaflödet på osäkra 

fordringar har under året visat på en kraftigt ökande trend,  

vilket fått en positiv effekt på återvunna osäkra fordringar och 

därmed en resultatpositiv effekt på kreditförluster. Inom områ-

det företags krediter och factoring har bolagets kreditförluster 

återigen varit exceptionellt låga, vilket är hänförligt till nog-

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Collector AB får härmed avge årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2010.
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granna rutiner vid kreditprövning, en medveten satsning på 

större kunder med lägre kreditrisk samt en mycket god upp-

följning på kundnivå.

Under året har den geografiska expansionen fortsatt i de 

utländska dotterbolagen som arbetar med försäljning av  

Collectors tjänster. Dels med en utökad verksamhet i Finland 

och Norge med fler anställda, nya lokaler och ett bredare 

produkt utbud, dels i Tyskland med ett nyetablerat kontor i 

München.

Under 2010 har dotterbolaget Collector Credit lanserat ett 

kreditkort, EasyCard som hittills har erbjudits Collectors befint-

liga privatkunder.

Under slutet av 2010 förvärvades bolaget Sportmann Finans 

AS i Norge som ett led i en utökning av privatlåneverksamheten 

i Norge.

Ägande

Koncernen ägs av grundare, ledning och övrig personal till 32%, 

Ernström Kapitalpartner AB 28%, StrategiQ Capital AB 22%, 

samt övriga investerare 18%.

Personal

Medelantalet anställda uppgick i koncernen till 144 personer 

(134) varav 56 var män (44). Moderbolaget har ingen anställd 

personal.

Utsikter för 2011

För Privatmarknaden kommer PayPort att lanseras som ett 

varumärke för säljfinansiering av e-handel i Sverige, Norge,  

Finland och Tyskland. En fortsatt utveckling av den tekniska 

plattformen för e-handel kommer att ske under hela 2011.  

För företagsmarknaden kommer den under 2010 mycket  

lyckade marknadsbearbetningen och produktutvecklingen  

för fakturaköps- och fakturabelåningsprodukter att fortsätta. 

Den största tillväxten för 2011 kommer att ske med befintlig 

produktportfölj på geografiska marknader utanför Sverige.

Kreditrisker samt kreditförluster

Riskkrediter och förvärvade kreditstockar

Inom detta segment består risken i värderingen av köpta kredit-

stockar samt det pris som betalas för varje enskild stock i för-

hållande till framtida utfall vid återbetalning och avveckling av 

krediterna.

Beroende på förvärvade portföljers ålder och kvalitet varierar 

löptiden mellan 5–20 år.

Utlåning blancolån

Denna verksamhet består av blancolån på mellan 5 000–50 000 

kr till privatpersoner. Genom effektiva kreditscoringmallar och 

stort statistiskt material kan förlustrisken med stor sannolikhet 

beräknas i förväg. Avsättningar redovisas allt eftersom bedöm-

ning görs att förluster inträffat.

Säljfinansiering

Denna verksamhet omfattar alla typer av handelsrelaterade  

krediter till konsument, såsom delbetalning, konton och fakturor. 

Kreditscoringmallar tas fram för varje bransch och målgrupp.  

Ett mycket stort antal små krediter gör att kreditförlusterna hålls 

på en sammantaget låg nivå.

Factoring

Kreditrisken består främst i att bedöma förvärvade fakturor och 

slutkundens betalningsförmåga, men också risken för invänd-

ningar och tvister mot leverantören. Värderings- och kredit-

modeller som på ett tidigt stadium ska utvisa framtida risker  

har utarbetats.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet består främst av tjänster till dotter-

bolagen i koncernen.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till för-

fogande stående vinstmedel, kronor 134 265 013, disponeras 

enligt följande:

Balanseras i ny räkning 134 265 013

Koncernbidrag har – under förutsättning av årsstämmans god-

kännande – netto erhållits med 14 000 000 kr vilket föranlett att 

fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatte-

effekten, ökats med 10 318 000 kr.

För att ytterligare stärka bolagets och koncernens finansiella 

ställning inför bolagets och koncernens fortsatta expansion har 

styrelsen beslutat att inte föreslå någon utdelning av disponibla 

vinstmedel.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hän-

visas till efterföljande resultat- och balansräkningar med till-

hörande bokslutskommentarer.

FÖrvALTningsBErÄTTELsE
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Koncernens resultat

Koncernens resultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande) uppgår till 123 910 TSEK.

Resultaträkning, Collector koncernen (TSEK)
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Intäkter 455 751 403 715 290 730 228 145 149 726
Övriga intäkter 0 0 11 695 12 —
Summa	intäkter 455	751 403	715 302	425 228	157 149	726

Rörelsens	kostnader
Personalkostnader –83 001 –73 390 –65 100 –49 006 –42 404
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –17 670 –15 266 –17 889 –17 347 –15 057
Andra vinster/förluster netto 107 395 –102 –357 –884
Övriga kostnader –187 794 –172 097 –105 806 –96 065 –55 086
Summa	kostnader –288	358 –260	358 –188	897 –162	775 –113	431

Rörelseresultat 167	393 143	357 113	528 65	382 36	295

Resultat från intressebolag 2 142 –118 –722 — —
Finansiella intäkter 1 309 1 460 3 551 1 255 909
Finansiella kostnader –46 496 –56 444 –55 840 –24 078 –14 144
Resultat	efter	finansiella	poster 124	348 88	255 60	517 42	559 23	060

Inkomstskatt –32 708 –22 710 –16 270 –11 709 –6 064
Årets	resultat 91	640 65	545 44	247 30	850 16	996

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 91 286 67 862 44 236 30 850 16 996
Innehav utan bestämmande inflytande 354 –2 317 11 — —
Resultat	per	aktie	för	vinst	hänförligt	till	Moderbolagets		
aktieägare	under	året	(uttryckt	i	kronor	per	aktie) 6,14 5,30 3,46 14,46 10,68

Nyckeltal
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Koncernens resultat före skatt  
(exkl innehav utan bestämmande inflytande) 123 888 90 964 60 556 42 559 23 060
Soliditet, exkl förlagslån, % 1) 16,2% 13,0 13,1 17,5 25,4
Soliditet, inkl förlagslån, % 1) 16,3% 15,5 16,3 17,5 25,4
Balansomslutning, TSEK 2 188 476 1 991 967 1 570 364 972 744 559 901
EBT marginal, % 2) 27,2% 22,5 20,0 18,7 15,4
Kreditförlustnivå, % 3) 2,6% 4,1 3,0 1,2 1,2
Avkastning Eget kapital, % 4) 29,9% 29,5 23,7 20,1 18,2
Avkastning Totalt kapital, % 5) 7,8% 7,4 7,4 6,9 6,6
Räntetäckningsgrad 6) 3,7 2,6 2,1 2,8 2,6

1)  Eget kapital (inkl innehav utan bestämmande inflytande)
2)  Resultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande) i  relation 

till omsättningen
3)  Kreditförluster i relation till genomsnittlig utlåning
4)  Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av 

genomsnittligt eget kapital (exkl förlagslån)

5)  Resultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande) plus finan-
siella kostnader i procent av totalt kapital

6)  Resultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande) plus finan-
siella kostnader i relation till finansiella kostnader
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Resultaträkning
Belopp i TSEK Not

2010–01–01	
–2010–12–31

2009–01–01 
–2009–12–31

Intäkter 1 455 751 403 715
455	751 403	715

Rörelsens	kostnader
Personalkostnader 2 –83 001 –73 390
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3 –17 670 –15 266
Andra vinster/förluster netto 4 107 395
Övriga kostnader 5, 6, 7 –187 794 –172 097
Rörelseresultat 167	393 143	357

Resultat från finansiella poster
Resultat från intressebolag 2 142 –118
Finansiella intäkter 8 1 309 1 460
Finansiella kostnader 8 –46 496 –56 444
Resultat	efter	finansiella	poster 124	348 88	255

Resultat	före	skatt 124	348 88	255
Inkomstskatt 9 –32 708 –22 710
Årets	resultat 91	640 65	545

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 91 286 67 862
Innehav utan bestämmande inflytande 354 –2 317

91	640 65	545
Resultat	per	aktie	för	vinst	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare	
under	året	(uttryckt	i	kronor	per	aktie)
– Före utspädning 5,30

Koncernens	rapport	över	totalresultat
2010-01-01	

–2010-12-31
2009-01-01	

–2009-12-31

Årets resultat 91 640 65 545
Övrigt totaltresultat:
Valutakursdifferenser –731 646
Summa	totalresultat	för	året 90	909 66	191

Hänförligt till:
- Moderbolagets aktieägare 90 552 68 247
- Innehav utan bestämmande inflytande 357 –2 056
Summa	totalresultat	för	året 90	909 66	191

koncernen
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Balansräkning
Belopp i TSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 11 2 140
Inventarier 11 38 648 22 512

40	788 22	512
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 12 23 320 16 494
Goodwill 12 69 357 63 326

92	677 79	820

Innehav i intresseföretag 13 — 708
Uppskjuten skattefordran 20 4 600 5 304
Kundfordringar och andra fordringar 15 1 210 901 1 082 063

1	215	501 1	088	075
Summa	anläggningstillgångar 1	348	966 1	190	407

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 15, 16 782 353 698 159
Derivatinstrument 14 — 3 002
Likvida medel 17 57 157 100 399
Summa	omsättningstillgångar 839	510 801	560
SUMMA	TILLGÅNGAR 2	188	476 1	991	967

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (14 870 940 aktier) 18 5 948 5 119
Reserver –467 267
Övrigt tillskjutet kapital 192 033 119 693
Balanserad vinst, inkl årets resultat 156 216 131 520

353	730 256	599

Innehav	utan	bestämmande	inflytande 1	787 1	668
Summa	eget	kapital 355	517 258	267

Långfristiga skulder
Upplåning 19 106 010 153 645
Uppskjutna skatteskulder 20 30 525 23 651

136	535 177	296
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 8 306 10 064
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 37 500 39 490
Aktuella skatteskulder 4 643 17 405
Övriga kortfristiga skulder 22 44 619 23 849
Upplåning 19 1 601 185 1 465 596
Derivatinstrument 14 171 —

1	696	424 1	556	404
SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER 2	188	476 1	991	967
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Belopp i TSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

Ställda	säkerheter	 24 1	038	283 968	200

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ställda	säkerheter		
och	ansvars	förbindelser

koncernen
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Sammanställning	över		
förändringar	i	eget	kapital	

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet  

kapital Reserver
Balanserad  

vinst Summa

Innehav utan  
bestäm-

mande  
inflytande

Summa  
eget  

kapital

IB	per	1	januari	2009 5	119 119	693 –118 78	767 203	461 1	724 205	185
Totalresultat
Årets resultat 67 862 67 862 –2 317 65 545

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser 385 — 385 261 646
Summa övrigt totalresultat 385 — 385 261 646
Summa	totalresultat 385 67	862 68	247 –2	056 66	191

Transaktioner med aktieägare
Fusionsdifferens (not 45) –2 311 –2 311 — –2 311
Utdelning avseende 2008 –12 798 –12 798 — –12 798
Innehav utan bestämmande inflytande
– andel av kapitaltillskott 2 000 2 000
Summa	transaktioner	med	aktieägare –15	109 –15	109 2	000 –13	109

IB	per	1	januari	2010 5	119 119	693 267 131	520 256	599 1	668 258	267
Totalresultat
Årets resultat 91 286 91 286 354 91 640

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser –734 — –734 3 –731
Summa övrigt totalresultat –734 — –734 3 –731
Summa	totalresultat –734 91	286 90	552 357 90	909

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterad ersättning – nyemission 283 23 081 23 364 — 23 364
Utnyttjande av konvertibel 546 49 259 49 805 — 49 805
Utdelning avseende 2009 –64 869 –64 869 — –64 869
Förändringar avseende innehav utan  
bestämmande inflytande 1) –1 721 –1 721 –238 -1 959
Summa	transaktioner	med	aktieägare 829 72	340 — –66	590 6	579 –238 6	341

UB	per	31	december	2010 5	948 192	033 –467 156	216 353	730 1	787 355	517

1)  Avser successivt förvärv av Collector Norge AS, som beskrivs på sidan 35 i stycket Nya och ändrade standarder som tillämpas av bolaget, IAS 27.
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Kassaflödesanalys
Belopp i TSEK Not

2010-01-01
–2010-12-31

2009-01-01
–2009-12-31

Den	löpande	verksamheten
Resultat efter finansiella poster 124 348 88 255
- varav erhållen ränta 169 494 155 284
- varav erlagd ränta –50 992 –49 963
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
- Kreditförluster 48 257 61 889
- Avskrivningar 3 17 670 15 266
- Realisationsresultat 573 229
- Orealiserade kursdifferenser –424 –12 236
- Övriga 6 267 7 062
- Ränta –3 642 6 422

193	049 166	887
Betald skatt –39 300 –15 066
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före	förändringar	av	rörelsekapital 153	749 151	821

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –388 952 –86 027
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 21 518 11 124
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten –213	685 76	918

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag –2 176 —
Förvärv av intressebolag 13 — –487
Avyttring av intressebolag 13 69 166
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –18 982 –8 379
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –31 410 –14 304
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 274 2 437
Förvärv av finansiella tillgångar — –395 957
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten –51	225 –416	524

Finansieringsverksamheten
Nyemission 73 169 388 276
Upptagna lån 220 487
Utbetald utdelning –64 869 –12 798
Innehav utan bestämmande inflytande — –56
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten 228	787 375	422

Årets	kassaflöde –36 123 35 816
Likvida	medel	vid	årets	början 100 399 65 539
Kursdifferens	i	likvida	medel –7 119 –956
Likvida	medel	vid	årets	slut 57	157 100	399
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34



Noter med redovisningsprinciper  
och bokslutskommentarer 
Belopp i TSEK

Collector AB, med organisationsnummer 556560-0797, bedriver 
verksamhet i Sverige, övriga nordiska länder samt Tyskland. Huvud-
kontoret är beläget i Göteborg. Verksamheten består av finansier-
ingstjänster, kredithantering och affärsjuridik. Finansieringstjänst-
erna är riktade mot företagsmarknaden genom erbjudande om 
factoringtjänster 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 ford-
ringar såsom t ex förvärvade kreditstockar. Koncernens övriga verk-
samhetsområden omfattar utlåning och inlåning genom webbase-
rade tjänster samt företagskrediter.

Collector AB är ett aktiebolag registrerat i, och med säte i Göte-
borg, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Östra Hamngatan 24,  
411 09 Göteborg.

Styrelsen har den 22 mars 2011 godkänt denna årsredovisning för 
fastställande av årsstämman under 2011.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer för koncer-
ner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och 
IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. 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 redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid till-
lämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden 
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller 
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsent-
lig betydelse för koncernredovisningen anges längre ner i texten.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av bolaget
FRS 3 (omarbetad), ”Rörelseförvärv”, och därav följande ändringar av IAS 27, 

”Koncernredovisning och separata finansiella rapporter”, IAS 28, ”Innehav i 

intresseföretag”, och IAS 31 ”Andelar i joint ventures”, ska tillämpas framåt-

riktat för rörelseförvärv där förvärvstidpunkten infaller i det första räken-

skapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare.

Den omarbetade standarden fortsätter att föreskriva att förvärvs-
metoden tillämpas för rörelseförvärv men med några väsentliga 
ändringar. Exempelvis redovisas alla betalningar för att köpa en 
verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, inkl villkorade köpe-
skillingar som klassificerats som skuld och som därefter omvärderas 

via rapporten över totalresultatet. Innehav utan bestämmande 
inflytande i den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv vär-
deras antingen till verkligt värde eller till den proportionella andelen 
av den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Alla förvärvs relaterade 
kostnader kostnadsförs.

Koncernen har under året förvärvat 100% av Sportmann Finans AS. 
Förvärvet har redovisats enligt den omarbetade IFRS 3 och resulterat i 
en goodwillpost om 6 184 TSEK.

IAS 27 (omarbetat), ”Koncernredovisning och separata finansiella rapporter” 

(gäller från 1 juli 2009)

Den omarbetade standarden kräver att effekterna av alla transaktio-
ner med innehavare utan bestämmande inflytande redovisas i eget 
kapital, så länge som det bestämmande inflytandet kvarstår, och 
dessa transaktioner ger inte längre upphov till goodwill eller vinster 
och förluster. Standarden anger också att när ett moderföretag mis-
ter det bestämmande inflytandet ska eventuell kvarvarande andel 
omvärderas till verkligt värde och en vinst eller förlust redovisas i 
resultaträkningen. 

Koncernen har under året utfört ett succesivt förvärv genom att 
förvärva ytterligare 25% av dotterbolaget Collector Norge AS vilket 
innebär att aktieinnehavet nu uppgår till 75%. Förvärvet har redovi-
sats enligt den omarbetade IAS 27.

Nya och ändrade standarder, samt tolkningar som ska tillämpas för 
första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 men som 
för närvarande inte är relevanta för bolaget
IFRIC 17, ”Värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar genom utdelning till 

ägare” (gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare)

Denna tolkning ger vägledning om redovisning av överenskom-
melser enligt vilka ett företag delar ut saktillgångar till aktieägarna. 
En ändring har också gjorts i IFRS 5 där det krävs att tillgångarna 
klassificeras som att de innehas för värdeöverföring endast om de 
är tillgängliga för omedelbar värdeöverföring i sitt nuvarande skick 
och värdeöverföringen är mycket sannolik. Collector kommer att 
tillämpa IFRIC 17 framåtriktat vid eventuella framtida värdeöver fö-
ringar av icke-kontanta tillgångar genom utdelning till ägare.

IAS 38 (ändring), ”Immateriella tillgångar” (gäller räkenskapsår som börjar  

1 januari 2010 eller senare)

Ändringen ger vägledning i att fastställa verkligt värde på en imma-
teriell tillgång som förvärvats i ett rörelseförvärv och som tillåter 
redovisning av en grupp av tillgångar som en enda tillgång om de 
enskilda tillgångarna har liknande nyttjandeperioder. Ändringen har 
inte någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.
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NOTER

IAS 1 (ändring), ”Utformning av finansiella rapporter”

Ändringen klargör att den potentiella regleringen av en skuld 
genom emission av aktier inte är relevant för dess klassificering som 
kort- eller långfristig. Genom en förändring i definitionen av kortfris-
tig skuld, tillåter ändringen att en skuld klassificeras som långfristig 
(under förutsättning att företaget har en ovillkorlig rätt att skjuta 
upp regleringen genom överföring av kontanta medel eller andra 
tillgångar under minst 12 månader efter räkenskapsårets slut) trots 
att motparten när som helst kan kräva reglering med aktier. Änd-
ringen har inte någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella 
rapporter.

IAS 36 (ändring), ”Nedskrivningar” gäller för räkenskapsår som börjar  

1 januari 2010 eller senare)

Ändringen klargör att den största kassagenererande enhet (eller 
grupp av enheter) på vilken goodwill ska fördelas i syfte att pröva 
nedskrivningsbehov, är ett rörelsesegment enligt definitionen i 
punkt 5 i IFRS 8, ”Rörelsesegment” (dvs. före sammanslagning av 
segment med likartade ekonomiska egenskaper). Ändringen har 
inte någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 2 (ändring), ”Group cash-settled and share based payment transactions” 

(gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller senare)

Ändringen medför att IFRIC 8 ”Tillämpningsområde för IFRS 2” och 
IFRIC 11 ”IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncern-
interna” inarbetas i standarden. Den tidigare vägledningen i IFRIC 11 
kompletteras dessutom beträffande klassificering av koncerninterna 
transaktioner, vilket inte behandlas i tolkningen. Ändringen har inte 
någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 5 (ändring), ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 

avvecklade verksamheter”

Ändringen klargör att IFRS 5 specificerar de upplysningskrav som 
finns för anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) som klassi-
ficerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning eller 
avvecklade verksamheter. Den klargör också att det allmänna kravet 
i IAS 1 fortfarande gäller, särskilt punkt 15 (att ge en rättvisande bild) 
och punkt 125 (källor till osäkerhet i uppskattningar) i IAS 1. Collector 
tillämpar IFRS 5 (ändring) från 1 januari 2010. Ändringen har inte 
någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder 
som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av 
bolaget
IFRS 9, ”Financial instruments” (publicerad i november 2009)

Denna standard är det första steget i processen att ersätta IAS 39, 
”Finansiella instrument: värdering och klassificering”. IFRS 9 introdu-
cerar två nya krav för värdering och klassificering av finansiella till-
gångar och kommer sannolikt att påverka koncernens redovisning 
av finansiella tillgångar. Standarden är inte tillämplig förrän för räken-
skapsår som börjar 1 januari 2013 men är tillgänglig för förtida till-
lämpning. Dock har standarden ännu inte antagits av EU. Collector 
följer utvecklingen men har ännu inte utvärderat påverkan av 
denna standard på koncernens finansiella rapporter.

Koncernredovisning
Dotterbolag

Dotterföretag 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 poten-
tiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller kon-
vertera beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar 
bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotter företag 
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 rörelse-
förvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag 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 överenskom-
melse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kost-
nadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verk-
liga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om 
alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade före-
taget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella 
andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan 
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 
dotter företagets tillgångar, i händelse av ett s.k. ”bargain purchase”, 
redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimi-
neras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekom-
mande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer.

Intresseföretag

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktie-
innehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Koncernen 
inräknar till intresseföretag även företag med lägre innehav än 20% 
av rösterna, men där betydande transaktioner i form av finansiering 
från ägarföretaget till investeringsobjektet sker. Innehav i intresse-
företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inled-
ningsvis till anskaffningsvärde. Se not 13.

Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget 
efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. När koncernens andel i 
ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav 
i intresseföretaget, inkl eventuella fordringar utan säkerhet, redo-
visar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har 
påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets 
räkning.
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Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess 
intresseföretag elimineras i förhållande till koncernens innehav i 
intresseföretaget. Även orealiserade förluster elimineras, om inte 
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov före-
ligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för 
intresseföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera  
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Omräkning av utländsk valuta
Rapportvaluta

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna  
i koncernen är värderade i svenska kronor (funktionell valuta). I kon-
cernredovisningen används svenska kronor (kr), som är moderbola-
gets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter 

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

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 anskaff-
ningsvärde utan avdrag för avskrivning.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaff-
ningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvär-
det över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt föl-
jande:
– inventarier och installationer 2–5 år.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balans-
dag och justeras vid behov.

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

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

Immateriella tillgångar
Goodwill

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över-
stiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterbolagets/intresseföretagets identifierbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som 
immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas separat testas årli-
gen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 

Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avytt-
ring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den 
goodwill som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassa-
genererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter 
som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till 
goodwillposten. Collector AB koncernen fördelar goodwill till Collector 
Finance & Law AB, Collector Credit AB samt Collector Norge AS.

Programvara

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 nytt-
jandeperioden (5 år).

Kostnader som är direkt förknippade med utveckling av identi-
fierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras av kon-
cernen 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 uppkom-
mit genom utvecklingen av programvaruprodukter och en skälig andel 
av indirekta kostnader. Övriga utgifter kostnadsförs när de uppstår.

Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som till-
gång 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 återvinningsbart. En nedskrivning 
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde över-
stiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grup-
peras tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifier-
bara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra 
än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör ske.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande katego-
rier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen 
är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. 
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 resultaträk-
ningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell 
tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsak-
ligen i syfte att säljas inom kort.   

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 
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transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde.

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avse-
ende kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och 
ingår i resultaträkningens post Andra vinster/förluster – netto, dock 
redovisas nettot av valutavinster/förluster under posten Övriga 
intäkter. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella 
tillgångar värderade till verkligt 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.

Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivat klassificeras som innehav för handel då bolaget inte tilläm-
par säkringsredovisning. Derivatinstrument redovisas i balans-
räkningen 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 åter-
finns 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 omsättnings-
tillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Lånefordringar och kundfordringar klassificeras som 
Kundfordringar och andra fordringar i balansräkningen.

Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Kundfordringar och andra fordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och där-
efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminsk-
ning. 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 (förfallna 
sedan mer än 60 dagar) betraktas som indikatorer på att ett ned-
skrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens 
storlek för individuellt värderade fordringar utgörs av skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda 
framtida kassaflöden. Gruppbaserade reserveringar görs för till-
gångar som ej är enskilt betydande. Gruppbaserade reserveringars 
storlek baseras på historiska utfall och bedömt återvinningsvärde. 
Tillgångens redovisade värde minskas genom användning av ett 
värdeminskningskonto 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 42.

Koncernen har i vissa fall fordringar med avtalad regressrätt.  
Det innebär att om motparten inte kan betala kan fordran åter-
vinnas i sin helhet och därmed minskar risken för kreditförluster.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kort-
fristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaff-
ningstidpunkten, samt checkräkningskrediter. I balansräkningen 
redovisas checkräkningskrediter som upplåning bland Kortfristiga 
skulder.

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument med negativt marknadsvärde redovisas i denna 
kategori. Förändringar av verkligt värde och realiserade resultat för 
dessa skulder redovisas direkt i resultaträkningen under rubriken 
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 transaktionskostnader och därefter till upp-
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Denna kategori omfattar bland annat skulder till allmänheten och 
skulder till kreditinstitut.

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 för-
faller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel 
om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-
tivräntemetoden.

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

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skattereg-
ler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i  
de länder där moderbolagets dotterföretag och intresseföretag  
är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer 
av seende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolk-
ning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som 
troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
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skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessa redo-
visade 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 realiseras eller den upp-
skjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas till-
gängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som upp-
kommer på andelar i dotterbolag och intresseföretag, förutom där 
tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av 
koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte 
kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser

Koncernens samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. En avgifts-
bestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen 
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har 
inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare 
avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för 
att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med 
de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter 
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 
på obligatorisk, 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.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell för-
pliktelse 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 leasingavtal och för avgångs-
ersättningar. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kom-
mer att erhållas för koncernens löpande verksamhet. Intäkter redo-
visas exkl mervärdesskatt och efter eliminering av koncern intern 
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 för anledde 
ändringen kom till företagsledningens kännedom.

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran har gått ner 
minskar Collector det redovisade värdet till det återvinningsbara 
värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat 
med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fort-
sätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränte-
intäkter på nedskrivna lån redovisas till ursprunglig effektiv ränta. 

Provisionsintäkter

Provisionsintäkter intäktsredovisas i den period de intjänas och 
avser intäkter vid factoring, 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 
 kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och ersättningar 
till externa förmedlare avseende förvaltade volymer. 

Kredithanteringsintäkter

Intäkter från kredithantering utgörs huvudsakligen av avgifter i sam-
band med inkassering av fordringar. Kredithanteringsintäkter redo-
visas i den period de intjänas. Koncernen tillämpar successiv vinst-
avräkning vid redovisning av upplupna provisionsintäkter avseende 
kredithantering vilket baseras på uppskattningar av hur stor del av 
pågående uppdrag som är färdigställda per bokslutsdagen. 

Konto-, avi- och uppläggningsintäkter

Konto-, avi- och uppläggningsintäkter intäktsredovisas i den period 
de intjänas.

Leasingintäkter

Leasingintäkter intäktsförs i resultaträkningen linjärt över leasing-
perioden.

Intäkter från förvärvade kreditstockar

Intäkter från förvärvade kreditstockar redovisas enligt effektivränte-
metoden. Koncernen redovisar intäkterna efter en nuvärdesberäk-
ning på förväntade framtida kassaflöden. Koncernen grundar sina 
bedömningar på historiska utfall och förväntade kassaflöden. Upp-
skattning och uppföljning av kassaflöden görs löpande under året 
för att säkerställa att beräkningen är korrekt. Upplösningen av dis-
konteringseffekten redovisas som ränteintäkt och värdeföränd-
ringar på grund av ändrade bedömningar av nuvärdet av framtida 
kassaflöden redovisas i resultaträkningen som intäkter förvärvade 
kreditstockar (not 1).

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Intäkter 
och betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för even-
tuella incitament från leasegivaren) intäktsförs respektive kostnads-
förs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
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Utdelningar
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i kon-
cernens 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: marknadsrisk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt 
värde, ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncern-
ens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbar-
heten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. 
Koncernen använder derivatinstrument för viss riskexponering.

Riskhanteringen sköts av koncernens ledning enligt policies som 
fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl  
för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, 
såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt användning av derivat 
och liknande finansiella instrument.

Marknadsrisk
– Valutarisk

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

2010 EUR NOK DKK USD CHF GBP

Likvida medel 7 915 13 988 13 5 276 6 416 2 181

Kundfordringar 
och andra ford-
ringar 784 731 335 972 28 462 45 534 12 701 29

Övriga skulder –10 567 –6 013 — –6 625 — –17

Upplupna kost-
nader och förut-
betalda intäkter –5 053 –614 –19 — — —

Skulder till  
kreditinstitut 22 917 –63 518 –3 385

–32 
228 — –13

Netto 799 943 279 815 25 071 11 957 19 117 2 180

2009 EUR NOK DKK USD CHF GBP

Likvida medel 29 143 16 039 3 879 5 133 4 143 989

Kundfordringar 
och andra ford-
ringar 846 605 166 785 18 970 8 394 9 264 1 400

Skulder till  
kreditinstitut –39 648 –5 480 –11 738 –143 — —

Netto 836 100 177 344 11 111 13 384 13 407 2 389

Enligt koncernens riskhanteringspolicy ska valutaexponeringen vara 
minimal. Den valutaexponering som uppkommer hanteras genom 
att skulder matchas med fordringar i samma valuta. Valutaterminer 

och valutaswappar används där matchning inte är möjlig. Säkrings-
redovisning tillämpas ej på dessa ekonomiska säkringar. Utestående 
valutaterminer och valutaswappar i nominellt belopp redovisas i 
TSEK i följande tabell:

2010 EUR NOK DKK USD CHF GBP

Derivat 801 706 283 071 25 280 11 994 18 460 2 104

Summa 801 706 283 071 25 280 11 994 18 460 2 104

2009 EUR NOK DKK USD CHF GBP

Derivat 803 388 170 361 9 678 12 205 12 459 2 276

Summa 803 388 170 361 9 678 12 205 12 459 2 276

– Prisrisk

Koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier på grund av pla-
ceringar som innehas av koncernen och som i koncernens balans-
räkning klassificeras som tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen. Koncernen har gjort bedömningen att risken är 
liten på grund av placeringens ringa värde.

– Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden

Koncernen har rörlig ränta som dock enligt branschpraxis endast 
ändras vid större förändringar 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 lönsam-
heten negativt kortsiktigt men risken för förlust är mycket liten.

Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för 
ränte risk avseende kassaflöde. Koncernens upplåning består enbart 
av rörlig ränta och innefattar ett flertal valutor. 

Om räntorna på upplåningen per den 31 december 2010 hade 
varit 200 punkter högre/lägre hade vinsten efter skatt för räkenskaps-
året varit 33 240 (27 113) TSEK högre/lägre, huvudsakligen som en 
effekt av högre/lägre räntekostnad för upplåning med rörlig ränta. 
Räntederivaten är inte beaktade i beräkningen.

Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå genom fastställd policy. Kredit-
risk uppstår främst genom utestående fordringar och avtalade 
transaktioner. Om det finns oberoende kreditbedömningar för kun-
der används dessa och i de fall kreditbedömningar saknas görs en 
riskbedömning där kunders kreditvärdighet och finansiella ställning 
beaktas. Individuella risklimiter fastställs baserat på kreditbedöm-
ningar i enlighet med de gränser som satts av styrelsen.

Analyserade risker per kreditportfölj
1.  Förvärvade kreditstockar
2.  Säljfinans
3.  Privatlån
4.  Factoring
5.  Företagskrediter
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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 analys av övertagen kreditportfölj samt simuleringar 
och 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 överensstäm-
mer med verkligheten.

Riskhantering sker löpande på hela portföljen genom att årligen 
göra en analys av kassaflödet och en uppdaterad värdering av alla 
kreditportföljer. Av den totala fordran i kreditportföljtabellen nedan 
är den teoretiska kreditrisken hela portföljen.

Säljfinans

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 kreditbelopp är ca 3 000 kr. Den genomsnittliga löp-
tiden är kort, ca 9 månader.

Löpande riskhantering sker genom analys av olika typer av 
nyckel tal och statistik av förfallna fordringar och kredithanterings-
ärenden. Särskild analys sker av misstänkta bedrägerier. Av den 
totala fordran i kreditportföljtabellen nedan är den teoretiska kredit-
risken hela portföljen.

Privatlån

Collector bedömer att riskerna generellt för verksamheten är 
mycket små i huvudsak därför att kreditförlusterna är relativt små i 
förhållande till den löpande avkastningen.

Privatlån är blancokrediter till privatpersoner i Sverige, Norge och 
Finland på mellan 5 000 och 50 000 kr med låneperioder på i 
huvudsak mellan 1 år och 5 år.

Koncernen tillämpar en scoringmall per land samtidigt som 
kredit hanteringsverksamheten hanteras internt, vilket ger en god 
löpande riskhantering. Av den totala fordran i kreditportföljtabellen 
nedan är den teoretiska kreditrisken hela portföljen.

Factoring

Factoringkunder kreditbedöms löpande. Därtill fastställs en total 
limit för vilken bolaget kan köpa fakturor. För kunder som ej god-
känns kan bolaget köpa fakturan med regress upp till och med 
godkänd limit.

Koncernen har valt en jämfört med branschen i övrigt lägre risk-
nivå, vilket fortfarande ger en mycket god avkastning men liten risk 
för kreditförluster. Kreditriskerna bedöms vara lägre än övriga kredit-
portföljer trots högre genomsnittlig kredit per kund. Riskerna är 
lägre på grund av korta kredittider, noggrann kreditprövning samt 
kontinuerlig uppföljning. Av den totala fordran i kreditportfölj-
tabellen nedan är den teoretiska kreditrisken hela portföljen.

Företagskrediter

Företagskrediter består av kortare rörelsekrediter och s.k. brygg-
finansiering där krediten har koppling till någon av bolagets kärn-
verksamheter inom t.ex. factoring, säljfinansiering, kredithantering 
m.m. Företagskrediter har alltid säkerheter, så som pantbrev i fastig-
het, aktier eller överhypotek i företagsinteckning.

Varje lån föregås av en ingående analys som godkänts av bola-
gets kreditkommitté och styrelse. Både låntagaren och affären i  
sig analyseras och mycket fokus läggs på en känslighetsanalys där 
utgångspunkten är att det skall vara osannolikt att koncernen för-
lorar sitt kapital. Bolaget gör löpande uppföljning och kontroll och 
bedömer mot den bakgrunden att trots att riskerna är högre jäm-
fört med övriga portföljer så erhålls en mycket god riskjusterad 
avkastning. Av den totala fordran i kreditportföljtabellen nedan  
är den teoretiska kreditrisken noll då säkerheter finns för samtliga  
fordringar.

Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2010.

Lån och fordringar Belopp
Inom  

avtalad tid Förfallna

Reserver  
för osäkra 
fordringar

Förvärvade 
 kreditstockar 86 540 0 86 540 E.T.1)

Säljfinans 347 234 342 114 5 120 0

Privatlån 658 562 581 116 77 446 –6 764

Factoring 337 811 250 968 86 843 –1 240

Företagskrediter 90 648 90 648 0 –7 787

Kort 9 881 9 881 0 0

Övriga2) 554 867 137 586 417 281 –137 936

2 085 543 1 412 313 673 230 –153 727

Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2009.

Lån och fordringar Belopp
Inom  

avtalad tid Förfallna

Reserver  
för osäkra 
fordringar

Förvärvade 
 kreditstockar 94 625 0 94 625 E.T.1)

Säljfinans 272 408 268 413 3 995 0

Privatlån 677 753 624 930 52 823 0

Factoring 233 352 211 178 22 174 -1 100

Företagskrediter 128 831 120 195 8 636 -9 034

Övriga2) 433 403 17 626 415 777 -102 687

1 840 372 1 242 342 598 030 -112 821

1)  Förvärvade kreditstockar. Fordringarnas nominella belopp överstiger redovisat värde 
och redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

2)  Huvudsakligen osäkra fordringar som är föremål för inkasso.

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.
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Likviditetsrisk
Collector har utifrån ett balansräkningsperspektiv en låg likviditets-
risk. På tillgångssidan finns i huvudsak utlåning med relativt korta 
löptider (främst portföljerna Säljfinans och Factoring). Privatlånen 
löper i genomsnitt ca 2 år och företagskrediterna har en genom-
snittlig löptid på ca 12 månader.

Inlåning från allmänheten har inneburit att bolaget inte behöver 
utnyttja kreditutrymmet hos bankerna fullt ut. Skulle inlåningen 
minska på kort sikt har koncernen ett utrymme per 31 december 
2010 på ca 525 MSEK.

Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt 
med likvida medel och kortfristiga placeringar med en likvid mark-
nad, tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter och 
möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av verksam-
hetens karaktär krävs flexibilitet och goda möjligheter till finansie-
ring. Ledningen gör löpande uppföljning och kontroll av behovet 
och kan genom att upprätthålla avtal om lyftningsbara 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 regleras netto, uppdelade efter den tid som på balans-
dagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp 
som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. 
Samtliga belopp avser uppsägningsbara krediter och uppskattningen 
av framtida räntebetalningar blir därmed osäker. Likvidflöden avse-
ende 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

Per 31 december 2010

Banklån –166 876 –1 625 –750 0

Inlåning från allmänheten –1 435 934 –95 572 0 0

Derivatinstrument –171 0 0 0

Leverantörsskulder och 
andra skulder –95 068 0 0 0

Per 31 december 2009

Banklån –66 547 –1 625 –2 375 0

Inlåning från allmänheten –1 400 674 –89 977 0 0

Derivatinstrument –107 0 0 0

Leverantörsskulder och 
andra skulder –90 808 0 0 0

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella derivatinstru-
ment 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 överens-
stämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten är 
oväsentlig.   

Mindre än 1 år

Per 31 december 2010

Valutaterminskontrakt och valutaswappar:

– utflöde 1 142 615

– inflöde 1 142 444

Per 31 december 2009

Valutaterminskontrakt och valutaswappar:

– utflöde 1 010 187

– inflöde 1 013 189

Samtliga av koncernens valutaterminer och valutaswappar förfaller 
inom ett halvår.

Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga förmågan 
att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera 
avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt att 
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för 
kapitalet nere. Styrelsen tar fram övergripande flerårsplaner genom 
årliga strategigenomgångar där bolagets vision och mål enligt 
affärsplanen diskuteras och fastslås. 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 eventuellt nya ägare. Denna hand-
lingsplan 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. Kapital-
täckningsgrad och soliditet är två viktiga nyckeltal för att bedöma 
kapitalrisken i koncernen.

En del av koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolaget 
 Collector Credit AB, som är ett kreditmarknadsbolag och står under 
Finansinspektionens tillsyn. Därmed omfattas Collector Credit AB 
också av regelverket om kapitaltäckning och stora exponeringar. 
Collector Credit AB hade vid utgången av 2010 en kapitaltäcknings-
kvot om 1,61, det lagstadgade kravet uppgår till 1,0.

Ledningen följer löpande soliditeten i koncernen för att säker-
ställa att den inte är för låg. En sammanställning av soliditeten redo-
visas nedan:

2010 2009

Totala tillgångar 2 188 476 1 991 967

Totalt eget kapital 355 517 258 267

Förlagslån 200 50 005

Soliditet, inkl förlagslån 16,3% 15,5%

Soliditet per december 2010 är över de krav som finns på koncernen.

NOTER
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Ryktesrisk

Collector arbetar aktivt med att informera sina kunder och övriga 
intressenter om sin marknad för att minska risken att felaktiga ryk-
ten sprids på marknaden. Koncernen har under senaste året arbetat 
intensivt med Collectors varumärke. Korrekt och adekvat informa-
tion om Collector ges genom följande olika kanaler:
•  I möten med kunder
•  Via hemsidan, www.collector.se
•  Vid olika marknadsaktiviteter, t ex kundseminarium
•  Via en aktiv kontakt med tidningar och andra media

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

Beräkning av verkligt värde

Från och med 1 januari 2009 tillämpar koncernen ändringen av 
IFRS 7 för finansiella instrument som värderas till verkligt värde i 
balansräkningen. Därmed krävs upplysningar om värdering till 
 verkligt värde per nivå i följande verkligt värde-hierarki:

•  Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska 
 tillgångar eller skulder (nivå 1)

•  Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade 
priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnote-
ringar) 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 2010.

not Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Summa tillgångar — — — —

Skulder — — — —

Finansiella tillgångar vär-
derade till verkligt värde 
via resultaträkningen

– Derivatinstrument 14 — 171 — 171

Summa skulder — 171 — 171

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde per 31 december 2009.

not Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar vär-
derade till verkligt värde 
via resultaträkningen

– Derivatinstrument 14 — 3 002 — 3 002

Summa tillgångar — 3 002 — 3 002

Skulder — — — —

Summa skulder — — — —

Viktiga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inkl 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 
resultatet. 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.

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 12).

Förvärvade kreditstockar
Koncernen redovisar intäkter på förvärvade kreditstockar efter en 
nuvärdesberäkning på förväntade framtida kassaflöden. Uppskatt-
ning och uppföljning av kassaflöden görs löpande under året för  
att säkerställa att beräkningen är korrekt. Intäkterna justeras över 
resultat räkningen i den mån kassaflödena skulle avvika mot prog-
nos (not 1).

Upplupen provisionsintäkt kredithantering
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av 
provisionsintäkter avseende kredithantering. Successiv vinstavräk-
ning innebär att koncernen måste göra uppskattningar av hur stor 
del av pågående uppdrag som är färdigställda per bokslutsdagen. 
Beräkningar baseras på ärendebalansen inom kredithantering före-
tag (not 16).

Prövning av nedskrivningsbehov av finansiella tillgångar
Koncernen prövar löpande om nedskrivningsbehov av finansiella 
tillgångar föreligger. En reservering för värdeminskning av kund-
fordringar 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, sannolikhet 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. 
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Not 1  Intäkter

Intäkter per väsentligt intäktsslag Sverige Norge Finland Övrigt
Totalt 

Koncernen

Koncernen resultat per 2010

Kredithantering 56 747 11 038 19 734 1 053 88 572

Konto-, avi- och uppläggningsintäkter 35 171 14 560 31 292 3 153 84 176

Leasingintäkter 12 855 — — — 12 855

Provisionsintäkter 28 660 6 815 15 226 730 51 431

Intäkter förvärvade kreditstockar 20 697 192 19 344 127 40 360

Ränteintäkter 72 971 26 182 70 967 709 170 829

Övriga intäkter 6 420 19 1 087 2 7 528

233 521 58 806 157 650 5 774 455 751

Koncernen resultat per 2009

Kredithantering 71 950 7 779 4 513 — 84 242

Konto-, avi- och uppläggningsintäkter 31 119 4 582 22 519 6 494 64 714

Leasingintäkter 8 536 — — — 8 536

Provisionsintäkter 20 440 156 9 156 496 30 248

Intäkter förvärvade kreditstockar 20 334 349 7 567 — 28 250

Ränteintäkter 57 425 9 797 110 421 2 549 180 192

Övriga intäkter 6 475 3 25 1 030 7 533

216 279 22 666 154 201 10 569 403 715

Not 2  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2010-01-01

–2010-12-31 varav män, %
2009-01-01

–2009-12-31 varav män, %

Koncernen

Sverige 124 39 120 32

Koncernen totalt 144 39 134 33

2010-12-31 2009-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Koncernen totalt

Styrelsen 14 29

Övriga ledande befattningshavare 17 25

         2010-12-31          2009-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och  

ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och   

ersättningar
Sociala 

kostnader

Koncernen 60 064 22 397 50 235 18 514

(varav pensionskostnad) (4 439)1) (4 145)1)

1)  Av koncernens pensionskostnader avser 1 081 (1 012) gruppen styrelse och VD.

NOTER
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           2010-12-31            2009-12-31

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

Styrelse 
och VD2)

Övriga 
 anställda

Styrelse 
och VD2)

Övriga 
 anställda

Koncernen i Sverige 5 777 44 563 4 750 37 707

Koncernen i Norge — 4 953 — 5 091

Koncernen i Finland — 4 771 — 2 687

Koncernen totalt 5 777 54 287 4 750 45 485

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

Ersättningar och övriga förmåner 2010
Grundlön/

Styrelse arvode
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

 förmåner
Pensions-

kostnad
Övrig 

 ersättning Summa

Styrelsens ordförande Jan Kvarnström 200 200

Styrelseledamot Lars-Erik Jansson 100 100

Styrelseledamot Christoffer Lundström 50 50

Styrelseledamot Claes Kinell 50 50

Styrelseledamot Vilhelm Schottenius 50 50

Styrelseledamot Fabian Hielte 50 50

Styrelseledamot Anne Gentzel 50 50

Styrelsesuppleant Ebba Bucht Lugani 50 50

Verkställande direktören Lena Apler 1 677 780 6 467 2 930

Vice verkställande direktören Stefan Alexandersson 1 290 500 23 334 2 147

Andra ledande befattnings-
havare (sex personer) 4 161 1 164 252 1 061 6 638

Summa 7 728 2 444 281 1 862 12 315

Ersättningar och övriga förmåner 2009
Grundlön/

Styrelse arvode
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

 förmåner
Pensions-

kostnad
Övrig 

 ersättning Summa

Styrelsens ordförande Jan Kvarnström 200 200

Styrelseledamot Lars-Erik Jansson 100 100

Styrelseledamot Anne Gentzel 50 50

Styrelseledamot Christoffer Lundström 50 50

Styrelseledamot Claes Kinell 50 50

Styrelseledamot Vilhelm Schottenius 50 50

Styrelsesuppleant Ebba Bucht Lugani 50 50

Verkställande direktören Lena Apler 1 480 660 5 582 2 727

Vice verkställande direktören Stefan Alexandersson 950 225 9 193 1 377

Andra ledande befattnings-
havare (sex personer) 4 247 989 233 838 6 307

Summa 7 227 1 874 247 1 613 10 961

Fortsättning not 2

Med verkställande direktören har avtal träffats om uppsägningstid 
uppgående till 24 månader med full lön.

Aktierelaterad ersättning
Collector AB beslöt på årsstämma 2007-03-23 att utge tecknings-
optioner till ledande befattningshavare som ger innehavaren rätt 
att teckna lika många aktier i Collector AB vilket avsåg 118 000 aktier 
utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Då bolaget genom-
förde en split 6:1 år 2008 uppgick antalet aktier till 708 000. De  
som omfattas av programmet är ledande befattningshavare och 
styrelse ledamöter. Teckningsoptionerna har under året förfallit till 

lösen. Samtliga innehavare har valt att teckna nya aktier inne-
bärande att bolaget har emitterat totalt 708 000 aktier. 

Teckningsoptionerna har förvärvats av de anställda till ett 
bedömt marknadsvärde uppgående till 9 kr per teckningsoption. 
Då transaktionen sker till marknadsvärde uppstår ingen kostnad  
att redovisa enligt IFRS 2. Marknadsvärdet har beräknats med hjälp 
av värderingsmodellen ”Black & Scholes”. Värderingen baseras på 
ett antagande om att en aktie vid värderingstillfället är värd 130 kr 
och antagande om att framtida volatilitetsnivå under tecknings-
optionernas löptid är 25%.
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Not 9  Inkomstskatt
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Koncernen

Periodens inkomstskatt –25 280 –13 540

Skatt på föregående års 
resultat 3 –6 302

Summa aktuell skatt –25 277 –19 842

Uppskjuten skatt –7 431 –2 868

–32 708 –22 710

Not 6  Leasingkostnader

2010-12-31
Mindre än 

1 år
Mellan 
1–5 år

Mellan 
6–10 år

Hyra lokaler etc. 7 336 21 681 3 248

Hyra bilar 691 810 —

8 027 22 491 3 248

Avser framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal.

Not 8  Finansiella intäkter och kostnader
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31

Koncernen

Utlåning till kreditinstitut – ränteintäkter 1 309 1 460

Inlåning från kreditinstitut – räntekostnader –5 973 –10 103

Inlåning från allmänheten – räntekostnader –36 893 –41 288

Konvertibelt skuldebrev – räntekostnader –3 083 –4 004

Reverskredit och övriga räntekostnader –547 –1 049

Finansiella poster netto –45 187 –54 984

Not 7  Övriga kostnader
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31

Koncernen

Provisionskostnader 20 289 5 372

Kredithanteringskostnader 40 948 31 221

Kostnader förvärvade kreditstockar 15 535 11 664

Kreditförluster, netto 48 257 61 889

Portokostnader 12 875 10 410

Administrationskostnader 46 931 50 159

Övriga rörelsekostnader 2 959 1 382

187 794 172 097

Not 5   Arvode och kostnadsersättning 
till revisorer

2010-01-01
–2010-12-31

2009-01-01
–2009-12-31

Koncernen

PwC

Revisionsuppdrag 636 626

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 33 —

Skatterådgivning 103 197

Övriga tjänster 158 333

KPMG

Övriga tjänster 90 141

NOTER

Not 4  Andra vinster/förluster – netto
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31

Koncernen

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

Verkligt värde vinster/förluster på derivat 
och aktier i noterade bolag 107 395

107 395

Not 3   Avskrivningar av materiella och 
 immateriella anläggningstillgångar

2010-01-01 
–2010-12-31

2009-01-01 
–2009-12-31

Koncernen

Balanserad utgift för utvecklingsarbeten  
och liknande –5 871 –4 688

Nedskrivning av balanserad utgift  
för utvecklingarbete — –1 652

Leasingobjekt –9 892 –7 188

Inventarier –1 907 –1 738

–17 670 –15 266
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Fortsättning not 9
2010-01-01 
–2010-12-31

2009-01-01 
–2009-12-31

Avstämning av effektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 124 348 88 255

Skatt enligt gällande 
skattesats för moder-
bolaget 26,3 –32 704 26,3 –23 211

Ej avdragsgilla kostnader –797 –848

Ej skattepliktiga intäkter 12 524 6 720

Justering utländska  
dotterbolag — –1 425

Schablonränta hänförlig 
till periodiseringsfond –356 –236

Resultat dotterföretag –11 790 —

Resultat intresseföretag –60 –31

Avskrivning goodwill 463 472

Aktuell skatt hänförlig 
till föregående år 3 –6 302

Uppskjuten skatt hän-
förlig till föregående år — –86

Uppskjuten skatt  
hänförlig till  
underskottsavdrag — 2 183

Effekt av utländska  
skattesatser 9 53

–32 708 –22 710

Not 12  Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 28 908 20 818

Avyttringar –2 642 –130

Nyanskaffningar 12 798 8 220

39 064 28 908

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början –12 414 –6 126

Avyttringar 2 541 52

Årets avskrivning och nedskrivning –5 871 –6 340

–15 744 –12 414

Redovisat värde vid periodens slut 23 320 16 494

Goodwill 2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 63 326 63 089

Förvärv 6 184 —

Valutakursdifferens –153 237

69 357 63 326

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE) 
identifierade per juridisk enhet.

Koncernens goodwill är fördelat på 42 615 (42 615), Collector 
Finance & Law AB, respektive 18 597 (18 597), Collector Credit AB, 
1 961 (2 114), Collector Norge AS samt 6 184 (0), Sportmann Finans AS. 

Nedskrivningsprövning avseende goodwill för respektive KGE har 
utförts inför årsbokslutet. Beräkningarna utgår från uppskattade 
framtida kassaflöden efter skatt baserade på finansiella prognoser 
som godkänts av företagsledningen och som täcker en treårs-
period. Kassaflöden bortom treårsperioden extrapoleras med hjälp 
av bedömd tillväxttakt med 2,0% och en diskonteringsränta efter 
skatt på 7,8 %. Den genomsnittliga tillväxttakt som används baseras 
på bolagets egna planer och bedömningar om framtida utveckling. 
Den diskonteringsränta som används uppgår före skatt till 10,6 %. 
Marginalen har ökat men diskonteringsräntan är oförändrad.  
Beräkningen av återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet.

Enligt beräkningar föreligger inget nedskrivningsbehov.

Not 11  Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter 2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början — —

Förvärv av dotterföretag 2 140 —

Redovisat värde vid periodens slut 2 140 —

Inventarier 2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 54 371 52 535

Nyanskaffningar 29 270 14 304

Avyttringar och utrangeringar -6 051 –12 468

77 590 54 371

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –31 859 –32 735

Avyttringar och utrangeringar 4 716 9 802

Årets avskrivning på anskaffningsvärden –11 799 –8 926

–38 942 –31 859

Redovisat värde vid periodens slut 38 648 22 512

Not 10  Utdelning
Utdelningar som betalats ut under 2010 uppgick till 20 260  
(1,50 kr per aktie) samt extrautdelning 44 609 (3,00 kr per aktie). 

Utdelning som betalats ut under 2009 uppgick till 12 798 (1,00 kr 
per aktie).
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NOTER

Not 14  Derivatinstrument
2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Koncernen

Ränteswappar — — — 107

Valutaterminskontrakt — 171 3 109 —

Summa 0 171 3 109 107

Minus långfristig del:

Ränteswappar — — — —

Valutaterminskontrakt — — — —

Kortfristig del 0 171 3 109 107

Valutaterminskontrakt
Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt upp-
gick per 31 december 2010 till 1 142 615 (1 010 187). Terminerna för-
faller inom sex månader från balansdagen.

Ränteswappar
Det nominella beloppet för utestående ränteswapavtal uppgick per 
31 december 2010 till 0 (20 000).

Not 13  Innehav i intresseföretag
2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Vid årets början 708 505

Ökning genom rörelseförvärv — 487

Försäljning –480 –166

Resultatandel –228 –118

Utgående balans 0 708
 

Koncernens andel av resultatet i de viktigaste intresseföretagen, vilka alla är onoterade, är som följer:

Namn Registreringsland Tillgångar Skulder Intäkter Resultat Ägarandel, %

2009

Zinwin AB Sverige 25 291 25 967 0 –263 30

SM Baden Holding AB Sverige 29 213 28 900 0 0 13

54 504 54 867 0 –263

Not 15  Kundfordringar och andra fordringar
2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Kundfordringar1) 2 085 543 1 840 372

Reservering för osäkra fordringar –153 727 –112 821

Kundfordringar – netto 1 931 816 1 727 551

Övriga fordringar 11 241 7 340

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 50 197 45 331

1 993 254 1 780 222

Minus långfristig del –1 210 901 –1 082 063

Kortfristig del 782 353 698 159

Det verkliga värdet på kundfordringar och andra fordringar är 
som följer:

2010-12-31 2009-12-31

Kundfordringar 1 931 816 1 727 551

Övriga fordringar 11 241 7 340

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 50 197 45 331

1 993 254 1 780 222

1)  Fördelning av kundfordringar per kategori framgår av tabell på sidan 41.

Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar redovisas ej 
på grund av att värdet är svårt att kvantifiera. 

Fordringarnas verkliga värde bedöms dock överstiga det redovi-
sade värdet.

Ett av koncernens dotterföretag har pantsatt kundfordringar 
uppgående till 897 072 (827 276) till banker i utbyte mot kontanter. 
Transaktionen har redovisats som upplåning mot säkerhet (not 19).  
I händelse att dotterbolaget inte fullgör sina skyldigheter enligt 
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Not 18  Aktiekapital

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

Aktiekapital

Per 1 januari 2009 5 119

Emission 0

Per 31 december 2009 5 119

Emission 283

Utnyttjande av konvertibel 546

Per 31 december 2010 5 948

Totalt antal aktier är 14 870 940 stycken (12 798 420 stycken) med 
ett kvotvärde på 0,4 kr per aktie (0,4 kr per aktie ). Alla emitterade 
aktier är till fullo betalda.

Not 16   Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Förutbetalda leverantörsfakturor 17 588 10 830

Upplupna provisionsintäkter 20 645 21 387

Upplupna ränteintäkter 3 396 4 250

Övriga upplupna intäkter 4 294 5 817

Övriga förutbetalda kostnader 4 274 3 047

50 197 45 331

Not 17  Likvida medel
2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Kassa och bank 57 157 100 399

I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår endast tillgodohavanden 
hos svenska banker.

låneavtalet, har långivaren rätt att erhålla kassaflöden från de över-
förda fordringarna. Om dotterföretaget fullgör sina skyldigheter, 
kommer det att uppbära fordringarna och ställa nya fordringar som 
säkerhet. 

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 153 727 (112 821). 
Företaget har gjort beräkningar på förväntade kassaflöden och 
gjort en bedömning att det inte föreligger något ytterligare ned-
skrivningsbehov. 

Per den 31 december 2010 var kundfordringar uppgående till 408 
583 (309 685) förfallna. Nedskrivning har skett enligt koncernens 
reserveringspolicy och något ytterligare nedskrivningsbehov 
bedöms ej föreligga. Bolaget gör löpande bedömningar av fordringar 
under året baserat på lösningsgrad och återvinningshastighet. 

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:  
 

2010-12-31 2009-12-31

Mindre än 3 månader 33 553 52 759

3 till 6 månader 35 097 52 341

Mer än 6 månader 339 933 204 585

Redovisade belopp i TSEK, per valuta, för koncernens kundford-
ringar och andra fordringar är följande:

2010-12-31 2009-12-31

SEK 749 287 676 133

EUR 776 195 846 605

NOK 319 630 166 785

USD 45 534 8 394

GBP 29 1 400

CHF 12 701 9 264

DKK 28 440 18 970

1 931 816 1 727 551

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:
2010-12-31 2009-12-31

Per 1 januari –112 821 –44 919

Reservering för osäkra fordringar –45 199 –66 519

Fordringar som skrivits bort under året 
som ej indrivningsbara 750 –3 505

Återförda outnyttjade belopp 1 132 2 122

Valutaeffekt 9 175 —

Reservering för osäkra fordringar i 
under året förvärvade dotterbolag –6 764 —

Per 31 december –153 727 –112 821

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kund-
fordringar ingår i posten övriga kostnader i resultaträkningen. 
Belopp som redovisas på värdeminskningskontot 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.

Fortsättning not 15
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2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Långfristig

Banklån 4 000 5 625

Konvertibla skuldebrev 200 50 005

Inlåning från allmänheten 95 572 89 977

Andra lån 6 238 8 038

106 010 153 645

Kortfristig

Upplåning med ställda  
säkerheter (not 15) 165 251 64 922

Inlåning från allmänheten 1 435 934 1 400 674

1 601 185 1 465 596

Summa upplåning 1 707 195 1 619 241

Banklån
Banklånen förfaller fram till 2013 och löper med en genomsnittlig 
rörlig ränta på 4,14% per år (2,67% per år). 

I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot 
säkerhet på 897 072 ( 827 276). Säkerhet för banklån utgörs av pant-
satta aktier i dotterbolag. För annan upplåning mot säkerhet har 
kundfordringar pantsatts (not 15). Av inlåning från allmänheten är 
1 407 421 (1 430 828) garanterade av Riksgälden.

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

2010-12-31 2009-12-31

6 månader eller mindre 1 601 185 1 465 596

6–12 månader 97 197 91 602

1–5 år 8 813 62 043

1 707 195 1 619 241

Effektiva räntor på balansdagen var som följer:

2010-12-31 2009-12-31

Banklån, %

- SEK 4,14 2,67

Upplåning med ställda säkerheter, %

- SEK 3,01 2,07

- EUR 1,88 1,69

- NOK 3,42 3,08

- USD 1,81 1,75

- GBP 2,06 0,00

- DKK 2,23 2,39

Inlåning från allmänheten, %

- SEK, direktkonto 2,00 2,00

- SEK, ettårskonto 2,50 2,50

- SEK, tvåårskonto 3,00 3,00

Not 19  Upplåning
Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är 
som följer:

     Redovisat värde     Verkligt värde

2010 2009 2010 2009

Banklån 4 000 5 625 4 000 5 625

Konvertibla skuldebrev 200 50 005 200 50 005

Inlåning från allmänheten 95 572 89 977 95 572 89 977

Andra lån 6 238 8 038 6 238 8 038

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redo-
visade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. 

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

2010-12-31 2009-12-31

SEK 1 627 231 1 556 694

EUR –22 917 39 648

NOK 67 256 11 018

USD 32 227 143

GBP 13 —

DKK 3 385 11 738

1 707 195 1 619 241

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

Rörlig ränta 2010-12-31 2009-12-31

– löper ut inom ett år 525 249 615 578

De lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfacili-
teter som ses över vid varierande tidpunkter under 2011. De andra 
lånemöjligheterna har tagits fram för att hjälpa till att finansiera den 
föreslagna expansionen av koncernens verksamhet.

Konvertibla skuldebrev
Collector AB emitterade 10 000 8,0% konvertibla skuldebrev med 
ett nominellt värde av 50 005 TSEK den 1 september 2008. Skulde-
breven förfaller tre år från utställandedagen till sitt nominella värde 
på 50 005 TSEK eller kan konverteras till aktier på begäran av inne-
havaren till en kurs av 36,50 kr/aktie, totalt 1 370 000 aktier. Utnytt-
jande av rätt till konvertering har skett i september 2010 till ett 
belopp av 49 805 TSEK.

Konvertibla skuldebrev redovisas i balansräkningen enligt följande:
Nominellt värde på konvertibla skuldebrev 
utgivna 1 september 2008: 2010-12-31 2009-12-31

Per 1 januari 50 005 50 005

Utnyttjande av konvertibel –49 805 —

Räntekostnader (not 8) –3 083 –4 004

Betald ränta 3 083 4 004

Per 31 december 200 50 005

NOTER
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Not 22  Övriga kortfristiga skulder
2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Depositioner 27 732 14 137

Klientmedel 5 949 3 497

Skuld till återförsäljare 2 088 1 555

Övriga skulder 8 850 4 660

44 619 23 849

Not 21   Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Räntekostnader 10 718 15 214

Övriga upplupna kostnader 26 782 24 276

37 500 39 490

Not 23  Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar  

värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Per 31 december 2010
Innehav  

för handels ändamål
Låne fordringar  

och kund fordringar
Innehav  

för handels ändamål
Övriga  

skulder
Summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

Tillgångar

Kundfordringar och  
andra fordringar — 1 993 254 — — 1 993 254 1 993 254

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

Likvida medel — 57 157 — — 57 157 57 157

Summa — 2 050 411 — — 2 050 411 2 050 411

Skulder

Upplåning — — — 1 707 195 1 707 195 1 707 195

Derivatinstrument — — 171 — 171 171

Leverantörsskulder och 
övriga skulder — — — 52 925 52 925 52 925

Summa — — 171 1 760 120 1 760 291 1 760 291

Fortsättning not 22      Not 20  Uppskjuten skatt
2010-12-31 2009-12-31

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar:

Avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 3 972 4 676

Verkligt-värde justering 628 628

4 600 5 304

Uppskjutna skatteskulder:

Avsättning för uppskjuten skatt i obeskattade reserver 23 600 15 824

Avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till uppskrivning under 2005 6 970 7 037

Verkligt-värde justering –45 790

30 525 23 651

Uppskjutna skatteskulder:

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader 30 525 23 651

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

Ingående balans 18 347 15 479

Uppskjuten skattefordran 147 —

Redovisning i resultaträkningen (not 9) 7 431 2 868

Utgående balans 25 925 18 347
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Not 26  Händelser efter balansdagen

Inga händelser av avvikande karaktär eller med stor betydelse har 
inträffat efter årsbokslutets upprättande.

Not 25  Transaktioner med närstående
2010-12-31 2009-12-31

Utlåning till intresseföretag

Vid årets början 27 104 45 157

Justering av lån och upplupen ränta  
till avyttrade intresseföretag –1 103 –9 588

Lån som utbetalats under året — 3 726

Kapitalisering av ränta — 1 901

Erhållna amorteringar –26 001 –15 195

Ränteintäkter 198 3 184

Erhållen ränta –198 –2 081

Vid årets slut 0 27 104

Ingen reservering har krävts under 2010 eller 2009 för de lån som 
beviljats intresseföretag.

NOTER

Fortsättning not 23
Finansiella tillgångar  

värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Per 31 december 2009
Innehav  

för handels ändamål
Låne fordringar  

och kund fordringar
Innehav  

för handels ändamål
Övriga  

skulder
Summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

Tillgångar

Kundfordringar och  
andra fordringar — 1 780 222 — — 1 780 222 1 780 222

Andra finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen 3 002 — — — — —

Likvida medel — 100 399 — — 100 399 100 399

Summa 3 002 1 880 621 — — 1 880 621 1 880 621

Skulder

Upplåning — — — 1 619 241 1 619 241 1 619 241

Derivatinstrument — — — — — —

Leverantörsskulder och 
övriga skulder — — — 33 913 33 913 33 913

Summa — — — 1 653 154 1 653 154 1 653 154

Not 24   Ställda säkerheter 
och ansvarsförbindelser

2010-12-31 2009-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 130 500 130 500

Kontraktsfordringar för egna skulder 897 072 827 276

Nettotillgångar i Collector Credit AB 10 711 10 424

Summa ställda säkerheter 1 038 283 968 200

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Resultaträkning

Rapport över totalresultat

Belopp i TSEK Not
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Övriga rörelseintäkter 27 14 891 17 115
14 891 17 115

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 28, 29 –16 601 –14 069
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 30 –1 408 –1 365
Rörelseresultat –3 118 1 681

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 31 44 827 —
Resultat från andelar i intresseföretag 32 2 370 —
Ränteintäkter och liknande resultatposter 33 7 70
Räntekostnader och liknande resultatposter 34 –3 262 –4 221
Resultat efter finansiella poster 40 824 –2 470

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 35 –1 969 –4 455
Resultat före skatt 38 855 –6 925

Inkomstskatt 36 2 129 5 608
Årets resultat 40 984 –1 317

Belopp i TSEK
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Årets resultat 40 984 –1 317
Övrigt totalresultat — —
Summa totalresultat för året 40 984 –1 317

moderbolaget

moderbolaget
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Balansräkning
Belopp i TSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 37 7 524 1 794

7 524 1 794
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 38 1 467 1 727

1 467 1 727
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 40 195 911 171 536
Innehav i intresseföretag 39 — 480
Andra långfristiga fordringar 41 4 800 —
Uppskjuten skattefordran 42 2 811 2 811

203 522 174 827
Summa anläggningstillgångar 212 513 178 348

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar 1 357 —
Övriga fordringar 1 554 1 234
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43 145 959

3 056 2 193

Kassa och bank 3 264 1 191
Summa omsättningstillgångar 6 320 3 384
SUMMA TILLGÅNGAR 218 833 181 732

moderbolaget
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Belopp i TSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (14 870 940 aktier) 5 948 5 119
Reservfond 18 485 18 485

24 433 23 604
Fritt eget kapital
Överkursfond 153 072 80 732
Balanserat resultat –59 791 –3 924
Årets resultat 40 984 –1 317

134 265 75 491
158 698 99 095

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 44 11 098 9 129

11 098 9 129
Långfristiga skulder
Konvertibla förlagslån 200 50 005
Övriga skulder till kreditinstitut 45 4 000 5 625

4 200 55 630
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 721 1 996
Skulder till koncernföretag 39 184 12 885
Skatteskulder — 604
Övriga skulder — 106
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 2 932 2 287

44 837 17 878
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 218 833 181 732
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Ställda säkerheter  
och  ansvarsförbindelser
Belopp i TSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

Ställda säkerheter 47 4 615 4 521

Ansvarsförbindelser 35 500 60 500

Eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital

Moderbolaget
Vid årets början 5 119 18 485 80 732 –5 241
Årets resultat 40 984
Koncernbidrag 14 000
Skatteeffekt på koncernbidrag –3 682
Inlösen av personaloptioner 283 23 081 —
Inlösen av konvertibla skuldebrev 546 49 259 —
Utdelning –64 868
Vid årets slut 5 948 18 485 153 072 –18 807

moderbolaget

moderbolaget
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Kassaflödesanalys
Belopp i TSEK

2010-01-01
–2010-12-31

2009-01-01
–2009-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före skatt 40 824 –2 470
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
– Upplupen räntekostnad — —
– Avskrivningar 1 408 1 365
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster 512 9

42 744 –1 096

Betald skatt –2 910 –3 515
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 39 834 –4 611

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 14 494 45 310
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 26 959 –20 734
Kassaflöde från den löpande verksamheten 81 287 19 965

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –6 728 –156
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –251 –571
Investeringar i finansiella tillgångar –29 175 –5 452
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 69 166
Kassaflöde från investeringsverksamheten –36 085 –6 013

Finansieringsverksamheten
Likvid från inlösen av personaloptioner 23 365 —
Amortering av låneskulder –1 625 –1 625
Utbetald utdelning –64 869 –12 798
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –43 129 –14 423

Årets kassaflöde 2 073 –471
Likvida medel vid årets början 1 191 1 662
Likvida medel vid årets slut 3 264 1 191

moderbolaget
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Not 29  Anställda och personalkostnader
2010-12-31 2009-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Moderbolag

Styrelsen 14 29

Övriga ledande befattningshavare 17 25

2010-12-31 2009-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och 

 ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och 

 ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderbolag 6001) 190 5501) 155

2010-12-31 2009-12-31

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

Övriga  
anställda Styrelse, VD

Övriga  
anställda

Moderbolag

Sverige 6001) — 5501) —

Moderbolaget totalt 6001) — 5501) —

1)  Avser enbart ersättning till styrelsen. 

Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelse och VD.

Not 27  Övriga rörelseintäkter
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Moderbolaget

Övrigt 14 891 17 115

14 891 17 115

Not 28   Arvode och kostnadsersättning 
till revisorer

2010-01-01
–2010-12-31

2009-01-01
–2009-12-31

Moderbolaget

PwC

Revisionsuppdrag 450 626

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 33 —

Skatterådgivning 76 197

Övriga tjänster 112 333

KPMG

Övriga tjänster 90 —

NOTER

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

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, 
i eget kapital bland balanserade vinstmedel, i enlighet med URA 7.

Koncernuppgifter
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
7,3% (4,4%) av inköpen och 99,0% (77,0%) av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 36  Inkomstskatt
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Moderbolaget

Periodens inkomstskatt –1 553 –3 515

Aktuell skatt hänförlig till koncernbidrag 3 682 6 312

Uppskjuten skatt — 2 811

2 129 5 608

Avstämning av effektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 38 855 –6 925

Skatt enligt gällande skattesats för Moderbolaget 26,3 –10 219 26,3 1 821

Ej avdragsgilla kostnader –118 –177

Ej skattepliktiga intäkter 12 521 1 179

Schablonränta hänförlig till periodiseringsfond –55 –26

Uppskjuten skatt hänförlig till föregående år — 628

Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag — 2 183

2 129 5 608

Not 30  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Moderbolaget

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande –897 –790

Inventarier –511 –575

–1 408 –1 365

Not 33   Ränteintäkter och 
liknande resultatposter

2010-01-01
–2010-12-31

2009-01-01
–2009-12-31

Moderbolaget

Övrigt 7 70

7 70

Not 31   Resultat från andelar i koncernföretag
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Moderbolaget

Utdelning från dotterföretag 44 827 —

44 827 —

Not 32   Resultat från andelar i intresseföretag
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Moderbolaget

Utdelning från intresseföretag 2 781 —

Resultat vid försäljning  
av intresseföretag –411 —

2 370 —

Not 34   Räntekostnader och 
liknande resultatposter

2010-01-01
–2010-12-31

2009-01-01
–2009-12-31

Moderbolaget

Räntekostnader till kreditinstitut –178 –216

Räntekostnader konvertibellån –3 083 –4 004

Nedskrivning av  
kapitalplaceringsaktier — —

Övriga räntekostnader –1 –1

–3 262 –4 221

Not 35  Bokslutsdispositioner, övriga
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31

Moderbolaget

Avsättning till periodiseringsfond –1 969 –4 455
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Not 37  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 248 4 092

Nyanskaffningar 6 728 156

Avyttringar och utrangeringar –798 —

10 178 4 248

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –2 454 –1 664

Årets avskrivning enligt plan –897 –790

Återläggning avskrivning på avyttringar 697 —

–2 654 –2 454

Redovisat värde vid periodens slut 7 524 1 794

Not 38  Inventarier
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 3 922 3 368

Nyanskaffningar 251 571

Avyttringar och utrangeringar — –17

4 173 3 922

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –2 195 –1 628

Avyttringar och utrangeringar — 8

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden –511 –575

–2 706 –2 195

Redovisat värde vid periodens slut 1 467 1 727

Not 39  Innehav i intresseföretag
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Vid årets början 480 159

Ökning genom rörelseförvärv — 50

Aktieägartillskott — 437

Försäljning –480 –166

Utgående balans — 480

Bolagets innehav i intresseföretag, vilka alla är onoterade, är som följer:

Namn Eget kapital Resultat Ägarandel, %

2009

Zinwin AB, 556735-3393, Göteborg 100 –263 30

SM Baden Holding AB, 556709-3629, Sollentuna 100 0 13

–263

NOTER
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Not 40  Andelar i koncernföretag
2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 171 536 169 510

Villkorade aktieägartillskott — 2 000

Inbetalda emissioner 24 000 —

Årets förvärv 375 26

195 911 171 536

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag:

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

Collector Credit AB, 556597-0513, Göteborg 1 494 220 100,0 135 200

Collector Securities AB, 556336-1764, Göteborg 100 000 100,0 710

Collector Capital AB, 556642-9204, Göteborg 100 000 100,0 100

Collector Finance & Law AB, 556527-5418, Göteborg 1 000 100,0 57 000

Collector Finland OY, 2073327-9, Helsingfors 1 000 100,0 26

PayPort GmbH, München 250 100,0 225

Fastighets AB Stråvalla II, 556749-7903, Kungsbacka 1 000 100,0 150

ÖoB Finans AB, 556749-2383, Stockholm 5 000 50,0 2 500

195 911

www.invest Sweden Kommanditbolag, org.nr. 969692-3280, vilande

Not 42  Uppskjuten skattefordran
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Uppskjuten skatt avseende 
 underskottsavdrag 2 183 2 183

Uppskjuten skatt avseende  
nedskrivning av aktier och andelar 628 628

2 811 2 811

Not 43   Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Förutbetalda hyror 75 —

Övriga interimsfordringar 70 959

145 959

Not 44  Obeskattade reserver
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Periodiseringsfond taxeringen 2007 4 396 4 396

Periodiseringsfond taxeringen 2008 278 278

Periodiseringsfond taxeringen 2010 4 455 4 455

Periodiseringsfond taxeringen 2011 1 969 —

11 098 9 129

Not 41  Andra långfristiga fordringar
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början — —

Årets förvärv 4 800 —

4 800 —

Not 45   Övriga skulder till kreditinstitut
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 4 000 5 625

4 000 5 625
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Not 47  Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Aktier Collector Credit AB 4 615 4 521

Summa ställda säkerheter 4 615 4 521

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser till förmån för Collector Finance & Law AB 20 500 20 500

Borgensförbindelser till förmån för Collector Credit AB 10 000 40 000

Borgensförbindelser till förmån för ÖoB Finans AB 5 000 —

35 500 60 500

Generell obegränsad borgen för Collector Credit AB

Not 46  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2010-12-31 2009-12-31

Moderbolaget

Övriga upplupna kostnader 2 932 2 287

2 932 2 287

Göteborg den 22 mars 2011

 Jan Kvarnström Lena Apler
 Ordförande Verkställande direktör

 Fabian Hielte Claes Kinell Christoffer Lundström Lars-Erik Jansson  Vilhelm Schottenius

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 mars 2011

 Johan Rippe Michael Lindengren
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

NOTER
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Till årsstämman i Collector AB, Org nr 556560-0797

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovis-

ningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning i Collector AB för år 2010. 

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 

i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 

27–62. Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-

valtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 

vid upprättandet av årsredovisningen samt för att 

inter nationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 

antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid 

upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är 

att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovis-

ningen och förvaltningen på grund val av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-

sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom-

fört revisionen för att med hög men inte absolut säker-

het försäkra oss om att årsredovisningen och koncern  -

redovisningen inte innehåller väsentliga fel aktigheter. 

En revision innefattar att granska ett urval av under-

lagen för belopp och annan information i räkenskaps-

handlingarna. I en revision ingår också att pröva redo-

visningsprinciperna och styrelsens och verkställande 

direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verk-

ställande direktören gjort när de upprättat årsredovis-

ningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 

den samlade informationen i årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Som underlag för vårt ut -

talande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 

kunna bedöma om någon styrelse ledamot eller verk-

ställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören på annat sätt har handlat i 

strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 

grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med  

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 

bolagets resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med internationella redovisnings-

standarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredo-

visningslagen och ger en rättvisande bild av koncer-

nens resultat och ställning.  Förvaltnings berättelsen  

är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-

visningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen för moderbolaget  

och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

Göteborg den 22 mars 2011

 Johan Rippe  Michael Lindengren  

 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Ledning

Alexander Todoric
Chef Affärsområde Företag 
Född 1965 
Alexander Todoric har 
 mångårig erfarenhet från 
bank- och finansbranschen. 
Innan Alexander var med  
och startade Collector AB 
arbetade han som projekt-
ledare på Securum Finans/
Retriva  Kredit samt på 
Venantius.

Lars Jansson
Chefsjurist 
Född 1953 
Lars Jansson har bl a  
tidigare arbetat på advokat-
byrå och som bolagsjurist  
på börs noterat fastighets-
bolag. Lars har en jur. kand. 
vid  Uppsala Universitet.

Claes Paulsson
Chef Affärsområde Privat 
Född 1958 
Claes Paulsson har lång 
 erfarenhet från finans-
branschen i Norden och har 
 tidigare bl a varit VD för Telia 
Finans, Country Manager  
Telia  Danmark, samt arbetat 
på Price Waterhouse.

Stefan Alexandersson
Vice VD, CFO och CIO
Född 1963
Stefan Alexandersson har 
gedigen erfarenhet från  
ett flertal branscher. Han  
har  tidigare bl a varit CFO  
på  företagen Simonsen  
och Yves Rocher samt  
VD på Totalinkasso.

Struktur och utveckling 
av affärsprocesserna  
gör att vi kan erbjuda 
 kreativa och skräddar-
sydda helhetslösningar.

”
Ekonomiskt kunnande, 
analytisk förmåga och 
helikopterperspektiv  
för en stabil och säker 
 tillväxt för Collector.

”
Juridisk kunskap och 
erfar enhet inom bank 
och finans bidrar till  
att skapa trygghet vid 
affärsuppgörelser.

”
Erfarenhet och eget 
ansvar till medarbetarna; 
att se hur de växer med 
uppgiften är en underbar 
känsla.

”
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Lena Apler 
VD 
Född 1951
Lena Apler är VD i Collector 
Finance & Law, som hon 
 startade 1998 tillsammans 
med Johan  Möller. Lena har 
en gedigen bakgrund från 
bank- och finansbranschen 
och har bl a varit VD för 
 Securum Finans. Lena har 
även arbetat på Bank Société 
Générale, Den norske Credit -
bank och SEB.

Daniel Åhrman
Chef Företagsfinansiering
Född 1976 
Daniel Åhrman har tidigare  
arbetat på SEB Merchant 
 Banking inom deras kund-
ansvarsorganisation. Han har 
också arbetat med försäljning 
av strukturerad finansiering  
i Europa på olika finansbolag.

Johan Möller 
CRO
Född 1949 
Johan Möller var tillsammans  
med Lena Apler initiativ-
tagare till Collector AB.  
Johan har sin bakgrund i 
bank- och finansbranschen,  
bl a som projektledare på 
Securum Finans, Spar  banken 
och Den norske Credit   bank.

Charlotta Oom
Marknadschef
Född 1974
Charlotta Oom har tidigare 
jobbat med försäljning och 
marknads föring på TV4  
samt ett antal år i ledande 
befattning i mäss branschen.

Utvecklar, inspirerar och  
motiverar säljorganisationen 
så att vi gemensamt ska nå 
Collectors utmanande mål.

Som grundare brinner jag  
för utvecklingen av  Collector 
till ett finans bolag i världs-
klass och  tänker gärna nytt 
och stort!

”
Har genom PR-arbete, 
marknads föringskampanjer 
och lyckade events arbetat 
för att lyfta Collectors 
 varumärke.

”

Gudleiv Björklund
Landchef Collector Norge
Född 1972
Gudleiv har bred erfarenhet från 
finansbranschen. Han har tidigare 
jobbat bl a för Salomon Smith  
Barney (USA), Norsk Hydro Finans 
och med investeringar i tillväxt-
bolag på Invex Group.

Miika Engström
Landchef Collector Finland
Född 1975
Miika har bland annat varit Head 
of Commercial Card i Finland för 
American Express, utvecklings-
chef på Management Events  
samt jobbat på finska utrikes-
ministeriet.

landchefer

”Har som entreprenör varit 
med och grundat Collector  
och deltagit i att utveckla  
bolaget till vad det är idag.”
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Jan Kvarnström
Född 1948
Styrelseordförande sedan 2007.  
Egen verksamhet i von Deska GmbH 
och Kvarnström & Kvarnström.  
Har tidigare varit verkställande 
direktör i Securum AB, Esselte AB och 
 Dresdner Bank AG samt haft ledande 
positioner i bl a Bonnier-gruppen 
och  PK - banken (nu Nordea). 

Övriga styrelse uppdrag 
 Styrelseordförande i Castellum AB, 
vice ordförande i Sjätte AP-fonden 
och senior advisor i Investcorp.

Ebba Bucht Lugani
Född 1976
Suppleant sedan 2008.

Nuvarande sysselsättning
VD House of Dagmar.

Fabian Hielte 
Född 1975
Styrelseledamot sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag
Bl a Ernströmgruppen AB, 
 Platzer Fastigheter Holding AB 
och Svedbergs i Dalstorp AB.

Nuvarande sysselsättning 
VD Ernströmgruppen AB.

Vilhelm Schottenius
Född 1956
Styrelseledamot sedan 2008. 

Övriga styrelseuppdrag  
Björn Borg AB, Procurator AB, 
Stampen Media Partner AB, 
Sportmanship Invest AB,  
Nilörngruppen AB, Identity 
Works AB och Regionbank-
styrelsen Väst Handelsbanken. 

Nuvarande sysselsättning 
Affärsutveckling och  
styrelse uppdrag.

Lars-Erik Jansson 
Född 1945
Vice ordförande sedan 2006. 

Övriga styrelseuppdrag
Göteborg Första Regionen 
(ordförande), Fastighets-
ägarna Sverige (vice ord-
förande), AB Gullringsbo 
Egendomar, Aranäs KB 
(ordförande), Svenska Hus 
Förvaltning AB (ordförande)  
och Ekan AB (ordförande).

Styrelse
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Christoffer Lundström
Född 1973
Styrelseledamot sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag 
Bl a Harrys Pubar AB, Future 
Pawn broker in Scandinavia 
AB, Provobis Holding AB, 
 Provobis Invest AB och KL 
Capital AB.

Nuvarande sysselsättning  
Affärsutvecklare Provobis  
Holding AB Gruppen.

Anne Gentzel
Född 1949 
Styrelseledamot sedan 2006, 
suppleant sedan 2009.  

Övriga styrelseuppdrag 
Bl a Ernström Handel & 
 Industri AB, Maquire AB, 
 Sverigehuset i Göteborg AB, 
styrelseledamot i Mitt Liv.

Nuvarande sysselsättning  
Vice VD i Ernströmgruppen AB.

Johan Möller
Född 1949 
CRO Collector Finance & Law
Styrelseledamot sedan 1999, 
suppleant sedan 2007.

Lena Apler
Född 1951
VD Collector Finance & Law.
Styrelseledamot sedan 1999.

Övriga styrelseuppdrag 
Kapp Ahl, Västsvenska  
Industri- och Handels-
kammaren, AB Svolder och  
Stiftelsen Skogssällskapet 
med dotterbolag. 

Övriga hedersuppdrag 
Medlem i Handelshög skolans 
råd och GU Holdings råd 
(Göteborgs Universitet).

Claes Kinell
Född 1952
Styrelseledamot sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag 
Bl a Accasso Fastig heter,  
Pluggit GMBH, Unisport AB 
och PGA National. 

Nuvarande syssel sättning 
Muirfield Invest AB.
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Ägarstyrning
ollectorkoncernen bedriver verksamhet 

inom in låning, utlåning, finansierings

tjänster, kredithantering och affärsjuridik. 

Legalt bedrivs all finansieringsverksamhet  

i Collector Credit AB, ett kreditmarknadsbolag under 

Finansinspektionens tillsyn. All uppdrags verksamhet, 

till exempel kredithantering och juridik, bedrivs i  

Collector Finance & Law AB.

Moderbolaget i koncernen är Collector AB. Moder

bolagets verksamhet består främst av aktieägande 

samt tjänster till dotterbolagen i koncernen. Verk

ställande ledning finns samlad i Collector Credit AB.

Collector AB ägs av grundare, ledning och övrig  

personal (35 procent), Ernströmgruppen (28 procent), 

StrategiQ Capital (22 procent) och övriga investerare  

(15 procent).

Årsstämman

Årsstämman är det högsta beslutande organet i  

Collector AB. På årsstämman behandlas bolagets  

finansiella utveckling och beslut fattas i en rad centrala 

ärenden, såsom förändringar i bolagsordningen, ut 

nämningen av revisorerna, beviljande av ansvars frihet 

för styrelsen samt val av styrelse för tiden fram till nästa 

stämma. Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast 

sex veckor före och senast två veckor före stämman.

Formalia kring årsstämman regleras dels av Aktie

bolagslagen, dels av bolagsordningen.

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organi

sation och förvaltning. Därtill ska styrelsen utöver tillsyn 

av VD, även övervaka att bolagets ekonomiska förhål

landen granskas på ett betryggande sätt.  Styrelsens 

beslut ska syfta till att främja ägarnas intresse av värde

utveckling och avkastning. Styrelsen ansvarar för avväg

ning av Collectors risktaganden och har etablerat regler 

för beslutsordning, ekonomisk rapportering och finan

siering. Därutöver har bolaget riktlinjer för arbete inom 

områdena kvalitet, miljö, etik, information, personal,  

ITverksamhet och säkerhetsbevakning.

Styrelsen har ett kreditutskott som består av två 

ledamöter från styrelsen och två från ledningen varav 

en ska vara bolagets VD (vice VD med kreditchefen som 

föredragande). Kreditutskottet sammanträder mellan 

styrelsemötena för kreditbeslut som överstiger belopp 

definierade i kreditpolicyn. Styrelsen har dessutom ett 

revisionsutskott som består av minst två och max tre 

ledamöter från styrelsen. Styrelsen beslutar om arbets

ordningen för revisionsutskottet. Revisionsutskottet 

sammanträder minst tre gånger per år. 

Styrelsen ska utse en ersättningskommitté som 

består av ordförande och vice ordförande samt VD. 

Ersättningskommittén ska ta fram en ersättnings policy 

för bolaget och framlägga det för beslut i styrelsen. 

Ersättningskommittén sammanträder minst två gånger 

per år. Arbetet följer en årligen fastställd arbetsordning 

som omfattar dels de ärenden som styrelsen ska 

C
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Adresser

definitioner

Collector Finance & Law
Östra Hamngatan 24
Box 11914
404 39 Göteborg
Tel  031-750 21 00
Fax 031-750 21 01

Collector Finance & Law
Torsgatan 13 A
Box 5114 
102 43 Stockholm 
Tel  08-459 86 00
Fax 08-459 86 01

Collector Finance & Law
Nordenskiöldsgatan 8
Box 4008 
203 11 Malmö
Tel  040-661 23 00
Fax 040-661 23 01

Avkastning Eget kapital 
Resultat efter skatt hänförlig till moder-
bolagets aktieägare i procent av genom-
snittligt eget kapital (exkl förlagslån)

Avkastning Totalt kapital
Resultat före skatt (exkl minoritet) plus 
finansiella kostnader i procent av totalt 
kapital

Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt (exkl minoritet) plus 
finansiella kostnader i relation till finan-
siella kostnader

Soliditet
Eget kapital (inkl minoritet och förlagslån 
från ägarna) i relation till totala tillgångar

behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels  

arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda åta

ganden för ordförande. I arbets ordningen anges också 

regler för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen 

samt närmare regler för VDs ansvar och befogenheter.

Ordföranden 

Styrelseordföranden ska genom kontakter med VD 

följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt 

svara för att styrelsens ledamöter fortlöpande får den 

information som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. 

Därutöver ska ordföranden leda styrelsens arbete.

Styrelsens arbete

Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruk

tion som utfärdats av årsstämman. Collector ABs  

styrelse består av sju ordinarie ledamöter valda av års  

stämman samt tre suppleanter. De stämmovalda leda

möterna väljs på ett år. Ingen begränsning finns för  

hur länge en ledamot kan sitta i styrelsen. Styrelsens 

uppgifter regleras av Aktiebolagslagen och bolags

ordningen.

Vid årstämman den 30 mars 2010 omvaldes Jan 

Kvarnström till ordförande.

Under 2010 hölls åtta ordinarie och ett konstitue

rande styrelsemöte. På varje ordinarie möte avhandlas 

bland annat föregående mötes protokoll, VDs rapport 

om affärsläget och status jämfört med affärsplan och 

mål samt rapport om resultat och finansiell ställning.

Collector Finance & Law
PayPort GmbH
Stollbergstrasse 11
805 39 München
Tyskland

Collector Norge AS
Pb. 107 Alnabru
0614 Oslo
Norge

Collector Finland Oy
Arabiagatan 12
00560 Helsinki
Finland

www.collector.se  
www.collector.no
www.collector.fi
www.collector.de
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