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innEHåll

Vi erbjuder flera olika låneformer, 

alla till attraktiva och konkurrens

kraftiga villkor. du ansöker direkt 

via internet och får besked inom 

några minuter.

Vi erbjuder ett säkert spar

alternativ för både privat

personer och företag. Vi strä

var efter att kombinera en av 

marknadens högsta räntor 

med bästa tänkbara service.

när det gäller finansiering erbjuder  

vi flera olika typer av tjänster som gör 

det möjligt att snabbt stärka likviditeten 

och kassaflödet. Vi hör bland annat till 

de ledande inom såväl fakturaköp som 

fakturabelåning. 

inom collector commerce ryms 

tjänster som gör det möjligt för 

butiker och ehandelsföretag att 

erbjuda effektiva och säkra köp 

på faktura och delbetalning.

med gedigen erfarenhet och 

effektiva processer bidrar vi till 

att minimera såväl kreditförluster 

som kredittider.
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Vi ska vara den mest 
 rekommenderade aktören 
inom våra områden.
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Vi ska vara bättre än banken 
och alla andra konkurrenter. 
Varje dag, hela tiden.

Omsättning 2011, MSEK

544
Balansomslutning 2011,  
MDR SEK

3,5

141
Resultat före skatt 2011, MSEK

collector är ett kreditmarknadsbolag som gör det möjligt för företag att 
effektivisera sina affärer och därigenom tjäna mer pengar. Vår verksamhet 
påminner om en traditionell bank; vi lånar in pengar och vi lånar ut pengar. 
men vi gör det snabbare, flexiblare och med större fokus på den enskilda 
kundens behov. 

på våra kontor i göteborg, stockholm, malmö, oslo, helsingfors och münchen 
arbetar sammanlagt cirka 180 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 en önskan att effektivisera sina affärsprocesser. och det är vi bra på. 
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Stockholm

Göteborg

Oslo Helsingfors

Malmö

München

Stefan  
Alexandersson, 
Deputy CEO,  
CFO och CIO

–Styrkan hos oss 
ligger dels i vår 
ambition att  
hela tiden vilja 
utvecklas, dels i vår 
storlek. Vi är tillräckligt stora för att ha 
 system, rutiner och processer som säker
ställer kvalitet, stabilitet och hastighet. 
 Samtidigt har vi det mindre före tagets vilja 
och driv när det gäller snabbrörlighet och 
förmåga att utmana system och tänka i  
nya banor.

Miika Engström, 
CEO Collector 
 Finland Oy,  
tf Head of 
 Commerce

–40 procent av 
kunderna som 
handlar via internet 
vill handla på fak
tura. Och andelen bara växer och växer.  
När det gäller lösningar som gör det  möjligt 
för ehandlare  – och vanliga butiker – att 
erbjuda köp på kredit eller mot faktura 
vågar jag påstå att vi har marknadens bästa 
erbjudande.  Oavsett om det gäller kredit
kort eller system som möjliggör fakturering 
eller delbetalning kan vi erbjuda en attrak
tiv lösning.

Gudleiv 
 Björklund,  
CEO Collector 
Norge AS

–Vår verksamhet 
i Norge fortsatte 
att utvecklas helt 
enligt plan under 
2011. Sakta men 
säkert ökar vi  kännedomen om oss och  
våra tjänster.  Tittar vi framåt finns bara  
ett   mål – att fortsätta växa. Vi ska öka 
 marknadsandelarna inom alla områden  
– Consumer, Business och Commerce.
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vD Har OrDEt

alla stora företag har en gång i tiden varit små. de har startats av någon med en idé och en tydlig 
vision om hur någonting kan göras bättre eller annorlunda. utifrån idéerna har verksamheter startats, 
produkter och tjänster utvecklats, personal anställts, löner betalats ut och skatter betalats in. 

ntreprenörer och företagare har på 

många sätt varit – och är fortfarande   

– viktiga motorer i det moderna välfärds

samhället. 

Mod och kapital
allt för många idéer blir dock aldrig mer än just idéer. 

för att utveckla en idé till ett livskraftigt, växande 

företag krävs passion, energi och mod. det gäller att 

tro på sin idé men samtidigt också lyssna på vad 

kunderna och omvärlden säger. det gäller också att 

ha gjort läxan och ha modet att slå till när en möjlig

het uppenbarar sig. här hänger allt på entreprenören. 

för att få ett företag att växa krävs också kapital. 

här spelar banker och andra finansiella tjänsteföretag 

viktiga roller. och det är här vi kommer in i bilden. 

Vi delar vardag
på collector identifierar vi oss starkt med entrepre

nörer. Vi delar i mångt och mycket vardag. deras 

utmaningar är våra utmaningar och det gör att vi 

talar samma språk. Vi brinner för att utveckla och 

 förbättra vårt företag och våra tjänster. Vi vill vara  

en stabil samarbetspartner och en attraktiv arbets

givare. Vi vill bidra till tillväxt och få både verksam

heter och människor att växa. 

Viktigt med fokus
när vi drog igång för drygt 12 år sedan var det för att 

vi såg en lucka i marknaden. de traditionella banker

nas tjänster inom finansiering matchade inte fullt ut 

de behov som växande företag faktiskt hade. ett ökat 

fokus på kassaflöde medförde en ökad efterfrågan på 

krediter med kort ledtid – och här tog vi snabbt en 

ledande position. 

e

länge leve entreprenören!

sedan dess har verksamheten utvecklats och 

expanderat till nya marknader. men trots att nya 

tjänsteområden tillkommit är vårt fokus fortfarande 

detsamma: korta krediter och tjänster som bidrar till 

att stärka kassaflödet – oavsett om det gäller företag 

eller enskilda individer. att vi under alla år hållit fast 

vid vårt fokus tror jag är en av de enskilt viktigaste 

 faktorerna till vår stabila tillväxt.

Entreprenörskap, Engagemang och Etik
Vi lever i en värld som förändras snabbt. trots vår 

 tillväxt är vi fortfarande en liten aktör jämfört med 

många av våra äldre branschkollegor. här ligger 

också en stor del av vår styrka. Vi är tillräckligt stora 

för att hantera komplicerade frågeställningar, men 

har ändå den lilla organisationens driv och förmåga 

till flexibilitet och snabbhet.

2011 var ännu ett år av fortsatt tillväxt för vår del. 

Vi följer vår plan och fortsätter att växa. som ett led  

i vår utveckling har vi under året påbörjat en översyn 

av vår varumärkesstrategi. efter att under många år 

ha vuxit och steg för steg breddat vårt erbjudande 

behöver vi bli än tydligare på att kommunicera vad 

vi gör – och för vem. resultatet av detta arbete, som 

delvis syns i denna årsredovisning, kommer att 

 lanseras fullt ut under 2012. 

centralt i detta arbete är våra kärnvärden, de 

 fundament som hela vår verksamhet utgår ifrån. 

entreprenörskapet och engagemanget är viktiga 

delar, men även vårt förhållningssätt gentemot vår 

omvärld, våra kunder och oss själva. affärsmässighet 

med hjärta, om man så vill.

göteborg i mars 2012

lena apler, ceo

69 295 nya företag startades  
i Sverige under 2011, en ökning 
med 6,5 procent  jämfört med 
föregående år.

69295
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”för att få Ett förEtag 

att vÄXa krÄvs 

OCkså kapital. 
DEt Är HÄr vi  
kOmmEr in  
i BilDEn
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Blancoutlåningen till privatpersoner i Sverige fortsatte att 
öka under 2011. Vad beror det på?
–Till stor del beror dessa på förändrade konsumtionsmönster 
där den lånefinansierade konsumtionen ökat. 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. Den här trenden kommer säkert att fortsätta. Jäm
fört med övriga Europa är andelen rena konsumtionslån fort
satt relativt låg i Sverige.

Vem är det som lånar ut pengarna?
–Banker och finansbolag. När det gäller just blancolånen, 
 krediter till bland annat bilar, hemelektronik och resor, har 
renodlade finansbolag under senare år ökat sin andel mycket 
kraftigt. Bara under de senaste tio åren har utlåningen här 
mer än tredubblats. 

Vad beror det på?
–En kraftigt växande ehandel hör till de främsta anledning
arna. Handeln har växt med tvåsiffriga tal under flera år i rad 
och här har finansbolagen tagit andelar. 

JOakim kinEll, 
prODuCt managEr 
COnsumEr CarDs:  

förÄnDraDE  
kOnsumtiOns- 
mönstEr skapar  

nYa BEHOv
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med collector easycard kan  

du  enkelt, tryggt och säkert 

handla i  butiker och på internet. 

utöver krediten på upp till 

30 000  kronor erbjuds upp till 

56 dagars räntefri kredit, två 

betalnings fria månader och 

 delbetalning i en takt du 

bestämmer själv. 

dessutom ingår reseförsäk

ring och avbeställningsskydd 

vid betalning av resa.  

Räntefri kredit
att använda collector easycard 

är enkelt. Varje månad skickar   

vi en faktura på förra månadens 

gjorda inköp och uttag. 

Väljer du att betala hela 

faktura beloppet på en gång 

 tillkommer ingen ränta. 

handla tryggt med
collector  
easycard

utlåning & BEtalkOrt

lÄs mEr Om EasYCarD  
OCH våra lån på  
WWW.COllECtOr.sE

Vi erbjuder flera olika låneformer, alla till attraktiva och konkurrens

kraftiga villkor. Vår målsättning är att det ska vara enkelt och kännas 

tryggt att ta ett lån hos oss. du ansöker direkt via internet och får 

besked inom några minuter.

– i takt med att efterfrågan på 

 tillfälliga krediter ökat, har även 

användandet av kreditkort ökat. 

det är ett smidigt och enkelt sätt 

att handla på och i takt med att 

konkurrensen om kunderna blivit 

tuffare har även  villkoren blivit allt 

attraktivare.

ClaEs paulssOn, HEaD Of 
 COllECtOr COnsumEr
varför ökar anvÄnDanDEt 
av krEDitkOrt?

när fakturan kommer kan du 

själv välja hur mycket du vill 

betala. du kan som minst betala 

1/36del och lägst 99 kronor av 

fakturerat belopp. när du betalar 

i din egen takt blir det lättare  

för dig att planera din vardags

ekonomi. du har möjlighet att 

välja vilka månader du vill betala 

mer eller mindre. Väljer du att 

dela upp beloppet tillkommer 

en ränta på den återstående 

summan. 

All information på  
collector.se
på vår kundwebb hittar du 

 aktuell information om saldo, 

transaktioner och kontoutdrag. 

här kan du skriva ut ditt konto

utdrag och dessutom hitta 

andra erbjudanden. 

Attraktiva kredit
tjänster i tre länder

se
no
fi

lån i svErigE 
Collector Stora lånet 

låna upp till 100 000 kronor

Collector Lilla lånet  
låna upp till 30 000 kronor

lån i nOrgE
Collectorlånet  
låna upp till 50 000 kronor

lån i finlanD
Joustolaina 

låna upp till 4 000 euro
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inlåning

det ska löna sig att spara. collector erbjuder ett attraktivt sparalternativ 

för både privatpersoner och företag. Vi strävar efter att kombinera en 

av marknadens högsta räntor med bästa tänkbara service. 

Vi krånglar inte till det utan försöker skapa så bra villkor som 

 möjligt. till skillnad mot många andra banker och kreditinstitut så tar 

vi inte ut några avgifter vid uttag.

som kund kan man själv logga in på vår webbplats, för information 

om saldo och upplupen ränta. det går också att flytta pengar till 

annat föranmält konto. Vid behov av assistans är vi alltid tillgängliga. 

det ska vara lätt att spara!

Vi lyder under finansinspektionen och ett sparande hos oss om 

fattas givetvis av den statliga insättningsgarantin. 

sparformer    
med hög 
ränta

ett kontinuerligt eget  sparande 

ger trygghet och skapar hand

lingsutrymme – om och när 

behovet skulle  uppstå. 

Vi vill stimulera till sparande, 

insikt och ansvarstagande kring 

den egna ekonomin. som ett led  

i detta arbete kommer vi under 

2012 att  lansera en ny inlånings

app. läs mer på www.collector.se.

*  Februari 2012.  
Se collector.se för aktuell ränta.

*  juli–november. 

3 DirEkt-
kOntO
• Statlig insättningsgaranti

•  3,00%* ränta per år från  
första kronan

• Minsta insättning 5 000 kr

• Fria uttag

Ettårs-
kOntO
• Statlig insättningsgaranti

•  3,25%* ränta per år, från  
första kronan vid belopp från 
100 000 kr,  utbetalas efter 
 ettårsperiodens slut

• På belopp från 100 000 kr 
utgår fast ränta under 12 
månader

• På belopp under 100 000 kr 
utgår för närvarande 1%*  
ränta per år

•  Vid förtida uttag gäller 
 uppsägning en månad samt 
att räntan  reduceras till för 
när varande 1%* 

•   Endast en insättning per konto

tvåårs-
kOntO
• Statlig insättningsgaranti

•  3,50%* ränta per år, från  
första kronan vid belopp från 
100 000 kr,  utbetalas efter 
 tvåårsperiodens slut

• På belopp från 100 000 kr 
utgår fast ränta under 24 
månader

• På belopp under 100 000 kr 
utgår för närvarande 1%*  
ränta per år

•  Vid förtida uttag gäller 
 uppsägning en månad samt 
att räntan  reduceras till för 
när varande 1%*

•  Endast en insättning per konto

den högsta inlåningsräntan 

på ett tvåårskonto uppgick 

under 2011* till 3,75 procent. 

snittsaldot på våra spar

konton låg på 250 000 sek.

3,75

250

–Vi ger en av marknadens bästa inlånings

räntor och du är i trygga händer.

Carina rEgnér,  
HEaD Of COntaCt CEntEr
varför ska man spara  
HOs COllECtOr?

App för 
inlåning

tsEk
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Vad är fördelarna med att sätta in pengarna på ett 
 Collectorkonto?
–Vi vill erbjuda ett tryggt och säkert sparande med möjlighet 
till bra avkastning. Vårt mål är att ligga bland topp fem när 
det gäller inlåningsräntan. På våra ett och tvåårskonton är 
avkastningen dessutom garanterad. Kunden binder visser
ligen upp pengarna över lite längre tid men får högre ränta. 
Och vill man kan man såklart ändå ta ut sina pengar. På vårt 
Direktkonto har vi fria uttag.

Sett till oss som företag är vi en finansiellt stabil aktör som 
funnits sedan 1999. Allt sparande hos oss omfattas självklart 
av insättningsgarantin. 

Insättningen har ökat kraftigt under senare år.  
Vad beror det på?
–Utöver räntan hör säkerheten och stabiliteten till de främsta 
anledningarna. Med den osäkerhet som nu råder i världs
ekonomin och på världens börser erbjuder vi ett tryggt 
 sparande.

Vem är den typiske spararen hos er?
–Det är en stor spridning på våra inlåningskunder. Den gemen
samma nämnaren är att de har en slant över som de vill placera 
säkert. Några har fått ett arv de vill placera, andra sparar åt sina 
barn eller barnbarn. Sedan har vi också en del företag som väljer 
att spara en del av sin överlikviditet hos oss. 

klara BEnsgårD,  
COntaCt CEntEr 
”Ett trYggt sparanDE till Bra rÄnta”
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Collector erbjuder både fakturaköp och fakturabelåning. 
Vad är egentligen skillnaden?
–Fakturabelåning innebär att du belånar dina kundford
ringar hos oss. Istället för att vänta på betalning i kanske 
upp till 90 dagar får du upp till 100 procent av det totala 
beloppet omgående. 

Fakturaköp innebär att du säljer dina fakturor till oss. 
Det ger samma fördelar som vid belåning men eliminerar 
också helt risken för kreditförluster.

Vilken typ av företag är det som använder sig av factoring?
–Alla typer, stora som små. Den gemensamma nämnaren 

är en önskan om att kunna fokusera på kärnverksam
heten,    förbättra kassaflödet och samtidigt minska risken  
i  affären. I sämre tider handlar det ofta om att stärka lik
viditeten. I goda tider är det ett sätt att finansiera tagna 
order och säkerställa de tillväxtmöjligheter som finns.

Varför ska man välja Collector som factoringpartner?
–Vi har erfarenheten, rutinerna och den finansiella styrkan. 
För våra kunder innebär det snabb tillgång till likviditet 
och förmånliga villkor. 

Vi förstår helt enkelt våra kunders behov avseende 
denna typ av rörelsekapitalfinansiering. 

DaniEl åHrman, 
HEaD Of COrpOratE CrEDit   
”förBÄttrat kassaflöDE 
OCH snaBB tillgång till 
likviDitEt”
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fakturaköp & fakturaBElåning

många företag har en betydande andel kapital bundet i olika former 

av kundfordringar. collector erbjuder flera olika typer av tjänster 

som gör det möjligt att omvandla fordringar till likvida medel och 

därigenom snabbt öka likviditeten och samtidigt förbättra 

 kassaflödet.

ofta finns ett stort kapital bundet i kundfordringar av olika slag. 

att sälja eller belåna dessa är ett snabbt sätt att öka rörelsekapitalet. 

med ett förbättrat kassaflöde och stärkt likviditet är det möjligt att 

fortsätta fokusera på tillväxt, istället för på bevakning av fordringar. 

Fakturaköp
när vi köper dina fakturor tar vi över hela kreditrisken. du får peng

arna samma dag du fakturerar och mer tid till att fokusera på det 

som är viktigt för dig och ditt företag. utöver eliminerad kreditrisk 

och ökad likviditet minskar också administrationen. efter att du 

skickat fakturan till oss – fysiskt eller genom vår elektroniska 

faktura växel – skickar vi den vidare som brev, pdf eller efaktura. 

Fakturabelåning
Vill du hellre belåna fakturorna går det lika bra. Vi belånar upp till 

100 procent av fakturans värde. pengarna betalas ut så snart fakturan 

godkänts. även här kan vi hjälpa till med den fysiska hanteringen.

factoring är en enkel tjänst som 

direkt möter många företags 

behov av likviditet och stabila 

 kassaflöden, samtidigt som risken 

för obetalda fakturor elimineras.

Fördelar  
med factoringatt HantEra fakturOr tar 

mYCkEt tiD. våra tJÄnstEr 
gör DEt möJligt att 
 istÄllEt kunna fOkusEra 
på anDra, mEr intÄkts-
gEnErEranDE uppgiftEr. 
 johan möller, cro

factoring 
ger minskad 
affärsrisk

•    kortare kredittid, eftersom  

du får snabbare betalt 

•   minskade kreditförluster 

•   förbättrad likviditet 

•   minskad administration 

vi BElånar  
upp till 100 prOCEnt  
av fakturans vÄrDE

100%
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krEDitHantEring, inkassO & JuriDik

sent eller helt 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 norra europa 

ur ett internationellt perspektiv är relativt god, betalas fortfarande 

en stor del av alla skickade fakturor för sent.

Inkasso
med gedigen erfarenhet och effektiva processer bidrar vi till att 

minimera såväl kreditförluster som kredittider. Vi hanterar alla typer 

av förfallna fordringar, men med ett särskilt fokus på komplexa 

fordringar, stora fordringar och fordringar i utlandet. Varje enskilt 

uppdrag anpassas utifrån fordrans beskaffenhet, storlek och 

bransch. den höga graden av kundanpassning skapar bästa möj

liga förutsättningar för att lyckas även med de svåraste uppdragen. 

Vi bedriver egen kredithanteringsverksamhet i norden samt inter

nationellt genom handplockade lokala ombud.

Två specialområden
Vi har erfarenhet från de flesta typer av branscher och marknader. 

hyresinkasso och uppdrag från kunder inom transport och logistik

näringen har dock kommit att utvecklas till något av specialist

områden för oss.

Hyresinkasso
med drygt 60 procent av de börsnoterade fastighetsbolagen som 

kunder är vi här klart marknadsledande. för att hantera den kom

plexa lagstiftningen inom hyressektorn har vi tagit fram ett antal 

specialanpassade produkter och processer, särskilt utvecklade för 

inkassering av såväl kommersiella hyresfordringar som fordringar 

mot kvarboende och avflyttade hyresgäster. oavsett typ av hyres

gäst är målet alltid att dels värna relationen och dels få till en så 

snabb process som möjligt. 

Transport- och logistikinkasso
inkassouppdrag åt kunder inom transport och logistiknäringen 

 ställer stora krav på god branschkännedom och lokal närvaro i de 

länder där slutkunderna finns. genom lång erfarenhet och ett väl 

fungerande nätverk av ombud, till exempel advokatbyråer och 

andra kredithanteringsföretag, kan vi bistå våra kunder över hela 

världen. 

de flesta kundreskontror inne

håller någon form av avskrivna 

kundfordringar, vilka i boksluten 

oftast är värderade till noll kro

nor. Vi arbetar aktivt med att 

omvandla dessa fordringar till 

reda pengar. 

tjänsten ”förfallna krediter” 

innebär att vi bevakar fordringar 

mot privatpersoner och juridiska 

förfallna krediter

våra JuristEr Har  
DEn ErfarEnHEt OCH 
 kOmpEtEns sOm krÄvs för 
att HantEra kOmplEXa 
fOrDringar.
 lars jansson, general counsel

effektiV 
 kredithantering

50 prOCEnt av alla  
fakturOr BEtalas för sEnt. 

av DEssa  BEtalas  
16 prOCEnt mEr Än En vECka 
EftEr förfallO Datum.
 källa: betalningstider i näringslivet, sou 2007:55.

50%

personer där det finns ett 

bakom liggande personligt 

betalnings ansvar. Via kontinuerlig 

bearbetning, uppföljning samt 

före byggande preskriptions

åtgärder och genom individuella 

lösningar skapas möjligheter för 

kredit tagaren att betala sin skuld 

genom ackord eller villkorade 

betalplaner.



13

alEXanDEr tODOriC,  
HEaD Of COllECtOr COllECtiOn
”DEn OsÄkErHEt sOm råDEr Just nu  
innEBÄr HElt klart En ökaD risk  
för sEna EllEr HElt utEBlivna BEtalningar”.

Hur är betalningsmoralen överlag?
–Den skiljer sig lite mellan olika marknader och branscher. Störst 
risk för att inte få betalt har vanligtvis företag inom tjänstesektorn. 
De årliga avskrivningarna bland europeiska tjänsteföretag uppgår 
till drygt 4 procent, så det rör sig om stora summor. Även konjunk
turen och den ekonomiska utvecklingen överlag spelar såklart in. 
Den osäkerhet som råder just nu innebär helt klart en ökad risk.

Vad kan man göra för att skydda sig?
–Det finns flera sätt att minska risken för att inte få betalt. För det 
första ska man försöka lära känna sina kunder; förstå hur deras 
affärsmodell ser ut, säsongsvariationer, betalningsförmåga över 
tid och konjunkturkänslighet. Sedan ska man se till att ha en 

 fungerande kreditpolicy och tydliga rutiner för uppföljning och 
 hantering av obetalda fakturor som är anpassade till den specifika 
bransch som man är verksam inom.

Hur kan Collector hjälpa till?
–Vi har en lång erfarenhet som möjliggör för oss att skräddarsy 
optimala och starka kundanpassade processer när det gäller 
 kredithantering av förfallna fordringar. Alla våra kundansvariga 
rådgivare har utöver lång erfarenhet av kredithantering en 
 akademisk examen inom juridik eller ekonomi. Det är en av de 
främsta anledningarna till vår leverans av marknadens absolut 
högsta lyckandegrader. Samtidigt som vi är måna om att bi  behålla 
en god relation till slutkunden. 
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collector commerce gör det möjligt att erbjuda enkla och säkra 

köp mot faktura, med lång betalningstid och möjlighet att del

betala. tjänsten bygger på en egenutvecklad  lösning som är lätt  

att integrera. dessutom finns även färdiga moduler till flera webb

shopsystem.

med vår lösning är det möjligt att erbjuda upp till 60 dagars 

betalnings tid, helt räntefritt. det innebär att kunderna kan köpa de 

varor de vill och betala i slutet av nästkommande månad. k unden 

kan dessutom välja att dela upp betalningen efter att han/hon fått 

hem varan.

styrkan ligger i fördelarna som skapas för såväl slut kunden som 

handlaren. slutkunden får möjlighet att ta hem varan innan betal

ning. handlaren har å sin sida möjlighet att öka försäljningen utan 

att den egna affärsrisken ökar. 

Collector 
 Commerce 
lösningar för både 
ehandel och butik

E-HanDEl & ButikskrEDitEr

Hög tillvÄXt för E-HanDEl

ehandelns omsättning av varor  

i sverige har vuxit med drygt 10 

procent jämfört med 2010, för att  

i  slutet av 2011 uppgå till cirka 28 

miljarder kronor. förklaringarna  

är flera: ökad tillgänglighet till 

internet, ökad emognad bland 

konsumen terna, fler och bättre 

ehandelsbutiker, bättre och 

 säkrare betalsätt samt konkurrens

kraftiga priser hör till de främsta.

fortfarande är ehandelns 

andel av den totala detalj

handeln relativt begränsad.  

i sverige uppgår andelen till 

knappt 5 procent. i tyskland,  

en av världens största ehandels

marknader, är andelen cirka 7,5 

procent. inom de branscher där 

ehandeln är framgångsrik, elek

tronik, böcker, musik och kläder, 

är andelen dock betydligt högre. 

och i takt med att allt fler företag 

och branscher ger sig ut på nätet 

kommer ehandelns andel av  

den totala detaljhandeln att öka 

ytterligare.

av  DE svEnska E-HanDEls-
kunDErna OCH 65% av DE tYska 
vÄlJEr faktura framför 
kOrt EllEr BankövErföring

43%

collector  
Butikshandel
Vi är en av de ledande aktörerna när det gäller lösningar som gör  

det möjligt för butiker och varuhus att erbjuda köp på kredit och del

betalning. i dagsläget finns två alternativ. i normalfallet integreras  

vår tjänst fullt ut i kundens kassasystem, vilket skapar en smidig och 

snabb process. för de butikskunder som inte vill integrera vår lösning 

i sitt kassasystem erbjuder vi möjligheten att istället koppla upp sig 

mot vår kundportal – via surfplatta eller annan internetansluten 

enhet. Vill slutkunden handla på faktura görs en snabb kreditpröv

ning och om ansökan går  igenom beviljas krediten direkt. Villkoren  

är i övrigt precis desamma som för vår ehandelstjänst. 
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Vilka är de senaste trenderna inom e-handel?
–En trend är att webbshoparna håller på att flytta in i våra mobil
telefoner och surfplattor. Även om utvecklingen inte gått riktigt 
lika snabbt som många trott är det säkert så vi kommer att handla 
inom några år. Ytterligare en tydlig trend är att kunderna nu, i takt 
med att de blivit allt mer vana och bekväma med att ehandla, 
börjat ställa allt högre krav. Det har medfört att ehandlarna nu 
strävar efter att ligga i framkant vad gäller service: förenklade 
 kassasteg, fler betalningsalternativ, erbjuda fraktfri leverans etc.

Hur skulle du beskriva utvecklingen när det gäller e-handel?
–Det händer oerhört mycket och utvecklingen går väldigt snabbt. 
För bara några år sedan sågs ehandeln som ett komplement till 

de fysiska butikerna men nu börjar gränserna suddas ut mer och 
mer. Många företag ser sin onlineförsäljning som minst lika viktig 
som butikshandeln. Utvecklingen beror dels på bättre produkt
beskrivningar, zoomningsbara bilder och rörliga videos, men även 
att ehandeln kan bidra till en internationell försäljning. 

Hur vill e-kunderna betala?
–Faktura är det klart mest populära alternativet. Cirka 40  procent 
av kunderna väljer fakturan framför kort eller banköverföring. 
 Fördelarna ligger i att man ser varan innan man betalar. Det känns 
även säkrare än att lämna ut sitt kreditkortsnummer. För ehand
laren innebär faktura dessutom möjlighet till ökad försäljning.

klas ErikssOn, 
CliEnt EXCECutivE,  
COllECtOr COmmErCE 
”faktura DEt mEst 
pOpulÄra valEt”
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vi Har varit Duktiga 
på att rEkrYtEra  

rÄtt inDiviDEr;   
Driftiga DOErs sOm 

intE DuCkar för  
nYa  utmaningar

BEatriCE vOn lEmpruCH,  
Hr-managEr  

Vad innebär det att arbeta på Collector?
–Det innebär att du får jobba på ett snabbt expanderande 
företag med tydlig nordisk prägel. Vi har högt i tak, gillar utma
ningar, ser oss som entreprenörer och vill hela tiden framåt. 
Vårt tillväxtfokus innebär att det skapas goda möjligheter att 
växa vidare till nya roller inom företaget. Vi strävar efter konti
nuerlig kompetensutveckling och ser också mycket positivt på 
utbyten mellan våra kontor.

Hur jobbar ni med rekrytering?
–Under 2011 genomförde vi ett stort antal rekryteringar. Fler
talet av dessa lyckades vi tillsätta genom internrekrytering. Jag 
tycker att det visar på flera viktiga saker; dels att vi växer kraftigt, 
dels att vi varit duktiga på att rekrytera rätt individer från början; 

driftiga doers som inte duckar för nya utmaningar. En stor del av 
de övriga rekryteringarna gjordes genom tips från befintliga 
medarbetare. Det säger också något om oss som företag. Man 
tipsar inte personer i sitt nätverk om man inte trivs eller sympa
tiserar med företaget, dess kultur och värderingar.

Vad står på agendan för 2012?
–Kompetensinventering, fortsatt rekrytering och Employer 
Branding. Vi ska fortsätta att utveckla våra egna medarbetare, 
men göra det på ett än mer strukturerat sätt. Genom att inven
tera vilken kompetens vi faktiskt redan har kommer vi stärka oss 
ytterligare. Samtidigt ska vi mer aktivt börja marknadsföra oss 
ur ett arbetsgivarperspektiv. För rätt personer har vi mycket att 
erbjuda – och det ska vi bli än bättre på att marknadsföra.
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Sara Cederqvist,  
Backoffice & HR Assistent

en öppen  
företagskultur
på collector gäller frihet under 

ansvar. här ges stor möjlighet att 

själv påverka arbetet och komma 

med idéer kring såväl befintliga 

som nya produkter och tjänster. 

samtliga medarbetare oavsett 

befattning uppmuntras och 

 förväntas bidra i arbetet med  

nya lösningar och erbjudanden.  

som entreprenörer inser vi 

 betydelsen av affärsmässighet. 

denna kombinerar vi med ett 

personligt engagemang och  

en vilja att hela tiden utvecklas  

– som  företag och som individer. 

Vi har ett starkt driv och en hög 

tilltro till den enskilda medarbe

tarens egna förmåga. i kombina

tion med tydliga processer och 

ett starkt varumärke skapar det 

en god grund att växa vidare 

ifrån.

Johan Andersson,  
Head of Partner Office

Elin Krepper,  
Client Executive Commerce

OrganisatiOn & mEDarBEtarE

Vi har under senare år vuxit kraftigt, lagt till fler tjänsteområden och 

också expanderat till nya geografiska marknader. antalet medarbe

tare på kontoren i göteborg, stockholm, malmö, oslo, helsingfors 

och münchen uppgick i slutet av året till cirka 200 personer. 

målet framåt är att fortsätta växa. tillväxten ska i första hand ske 

organiskt men även genom förvärv om förutsättningarna är de 

rätta.

för att lyckas med det krävs en stabil enhetlig organisation, en 

god struktur, effektiva processer och en tydlighet i vårt erbjudande. 

och, inte minst, förmåga att både behålla och rekrytera nya, kom

pletterande kompetenser. 

för att underlätta denna utveckling har vi under 2011 bedrivit 

ett relativt omfattande varumärkesarbete. Vi har analyserat om 

världen, genomfört interna workshops, sett över hur vi organiserar 

oss och hur vi förpackar våra tjänster. arbetet har resulterat i en ny 

varu märkesplattform som kommer att implementeras fullt ut 

under 2012. 

ett  tydligare
 Varumärke

våra kÄrnvÄrDEn

allt vi gör utgår från våra kärn värden, de värderingar som lägger grun

den och sätter ramen för vår kultur, våra prioriteringar och våra beslut.

nY OrganisatiOn

som alla växande företag behöver vi från tid till annan se över vår  

egen organisation. som ett led i vårt pågående varumärkesarbete 

 etablerades under året en ny organisationsindelning. Vi är nu indelade  

i tre affärsområden:  

• Consumer – tjänster för privatpersoner, bland annat in och utlåning.

•  Business – tjänster för företag som vill växa vidare, stärka sitt kassa

flöde och förbättra likviditeten.

•  Commerce – tjänster för såväl fysiska som webbaserade butiker.

•  Entreprenörskap är nytänkande, innovationskraft, driv och hunger.

•  Engagemang är att lägga energi på att hitta den bästa lösningen, 

gärna utanför  konventionerna men aldrig utanför ramarna.  

Vi involverar kunden och imponerar med vår förmåga att ge 

snabba besked. 

•  Etik är att vi visar respekt för kunden och kundens situation. 

Vi  skapar affärer och  lönsamhet men vi sätter alltid varaktiga 

 kund relationer före kortsiktiga intäkter.
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EntrEprEnörskap

entreprenörer och entreprenörskap  ligger oss varmt om hjärtat. 

med start under 2012 drar vi igång en stor satsning som syftar till 

att identifiera, utveckla och förverkliga idéer med potential att 

utvecklas till livskraftiga företag. 

allt för många goda idéer förblir just idéer. med entrélånet vill  

vi hjälpa till att ta dem från skissbordet till konkret genomförande. 

är du kvinna, över 20 år och med utländsk bakgrund är du varmt 

välkommen att söka. 

entrélånet är ett lån och ska, som alla lån, betalas tillbaka. Vill

koren är dock fördelaktiga och vi har inget vinstintresse. du betalar 

inga låneavgifter och räntan är den lägsta möjliga. 

I samarbete med MittLiv
projektet drivs i samarbete med det sociala företaget mittliv. 

 mittliv arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska 

arbetsmarknaden. genom mentorskap, utbildning och vidgade 

kontaktnät är målet att öppna dörrar för kvinnor med invandrar

bakgrund.

collector är sedan flera år partner till mittliv. flera anställda från 

collector har under de senaste åren deltagit i mittlivs mentor

program. genom en utbildning och mentorprogram får kvinnor 

med utländsk bakgrund möjligheten att bygga sig nätverk och få 

nya kontakter för fram tiden.

i och med entrélånet fördjupas samarbetet ytterligare. mittlivs 

ambassadörer/mentorer hjälper till med marknadsplanering, iden

tifiering och godkännande av ansökningar, men också som ambas

sadörer i sina egna kulturer. läs mer på www.mittliv.com

lånEt
• Låna till din affärsidé, max  

100 000 SEK, utan säkerhet

• Modest ränta (ca 5 procent)

• Lång amorteringstid, upp till 
7 år, varav första året utan 
amortering

collector entrélån  
ger kraft åt starka idéer
är du kvinna med utländsk bakgrund? bär du på en idé du skulle vilja utveckla 
men saknar kapital att komma igång? ansök om entrélånet!

Vi tror på idén om hjälp till självhjälp och stöder därför hand in hand, en 

organisation som arbetar för att eliminera extrem fattigdom och som till 

stor del bygger på kvinnligt entreprenörskap. målet är att skapa 10 mil

joner jobb globalt inom 10 år. 

för att skapa förutsättningar för bestående utveckling arbetar hand 

in hand med hjälp till självhjälp. de deltagande kvinnorna får lära sig att 

läsa, skriva och räkna. efter träning i entreprenör skap erbjuds kvinnorna 

mikro krediter för att starta egen verksamhet eller för att utveckla redan 

existerande verksamhet.

collector stödjer hand in hand genom att skänka 10 svenska kronor 

till organisationen för varje öppnat sparkonto hos oss.

läs mer på handinhand.nu

stOlt spOnsOr av 
HanD in HanD

krav
• En bärande affärsidé

• Genomarbetad affärsplan

• Definierad budget

• Svenskspråkig

• Skriven i Sverige

• Inga betalnings anmärkningar
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möt några av EntrélånEts amBassaDörEr/mEntOrEr

mED EntrélånEt vill  
vi spOrra kvinnOr mED 

utlÄnDsk BakgrunD att 
starta EgEt förEtag;  
göra någOt DE kan, vill 
OCH trOr på! 

vi Är öppna för  
alla tYpEr av iDéEr.  

min stOra passiOn Är DOCk  
JuriDik så affÄrsiDéEr  
mED anknYtning till  
DEt OmråDEt kOmmEr Jag  
Hålla EXtra kOll på. 

Jag vill HJÄlpa kvinnOr 
föDDa i anDra lÄnDEr 

in på DEn svEnska arBEts-
marknaDEn. lånEt gör DEt 
möJligt att förvErkliga 
iDéEr OCH Drömmar.  

Vad hoppas du kunna uppnå?

Vad är målet med entrélånet?

Vilken typ av affärsidéer kommer du titta lite extra efter?

Rangeen Namik Wahid, 32 år. UTBILDNING Jurist. 
SPRåK Kurdiska, arabiska, engelska och svenska

Faranak Maleki, 32 år. UTBILDNING Civilekonom, magisterexamen 
i marknadsföring. SPRåK Svenska, engelska och persiska

Seida Shabanoska Isoska, 26 år. UTBILDNING Masterexamen i rättsvetenskap. 
SPRåK Svenska, engelska, makedonska, turkiska, albanska och serbiska
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möt våra 
kunDEr 

V i  ä r  s to lta  öV er  Vå r a  k u n d er .  d e t  ä r  fö r  d e m  V i  byg g er 

o ch  u t V eck l a r  Vå r  V er k sa m h e t.  t i t ta r  m a n  på  Vå r  k u n d -

l is ta  ha r  V i  k u n d er  i n o m  d e  m e s t  sk i f ta n d e  b r a ns ch er , 

aV  o l i k a  s to r l ek  o ch  m ed  h elt  o l i k a  äg a r fo r m er .  d e t 

som  förenar  dem  är  V il jan  at t  Vä x a  och  u t V eck l a s  samt 

 pa ssi o n en  fö r  at t  sk a pa  någ ot  n y t t. 

hä r  k a n  d u  l ä sa  m er  o m  t r e  aV  d e m  o ch  Va d  s o m  d r i V er 

d e m  i  s i na  r e spek t i V e  V er k sa m h e t er .
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Vår affärsidé är egentligen ganska enkel – vi säljer 

skor via internet. sedan vi grundades 2006 har vi varit 

inne i en konstant expansionsfas. på bara fem år har 

vi etablerat oss i över 20 länder och vi fortsätter att 

växa för varje månad som går. 

precis som för många andra ehandlare har 

 tyskland snabbt blivit en av våra allra största mark

nader. och precis som i de flesta länder föredrar de 

tyska ehandelskunderna att betala med faktura.  

då kan man först få hem skon och sedan prova ut 

rätt storlek utan att behöva betala i förskott. att som 

ehandlare erbjuda faktura i just tyskland kan dock 

vara lite knepigt då det är svårt att göra kvalificerade 

kreditkontroller, vilket i sin tur ökar risken för bedrä

gerier och obetalda fakturor. de flesta ehandlare  

spartoo är historien om hur tre unga franska entreprenörer fick en briljant idé, 
 startade företag och på bara fem år lyckats etablera sig som en av europas största 
ehandlare inom skor. aymeric moser är online marketing manager på spartoo.

kunD: spartOO

europas ledande 
 skoåterförsäljare online

samarbetar därför med någon extern leverantör  

som erbjuder en komplett fakturalösning med kredit 

kontroll, bedrägeri och riskhantering, enkel betal

process och, viktigast av allt, förskottsbetalning.

i augusti 2011 lanserade vi collectors faktura

lösning för våra tyska kunder. sedan dess har ande

len kunder som väljer faktura ökat samtidigt som 

den genomsnittliga summan per beställning ökat. 

alternativet att delbetala innebär att kunderna har 

möjlighet att köpa mer. anledningen till att vi valde 

collector var framför allt deras fantastiska betal nings

villkor för våra  kunder och möjligheten för oss att 

använda samma lösning på flera marknader. Vi arbe

tar nu framgångsrikt tillsammans med collector i 

sverige, tyskland, finland, österrike och danmark.”

spartOO.COm
Spartoo grundades 2006 i Frankrike 
av tre unga entreprenörer och är 
idag Europas ledande sko åter
försäljare online. De erbjuder mer 
än 25 000 modeller från 740 olika 
varumärken. Spartoo.com är verk
samma i 20 länder, däribland 
 Storbritannien, Tyskland, Spanien, 
Italien och Nederländerna. 

Aymeric Moser, 
Online Marketing Manager  
på Spartoo.com
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kunD: fastigHEtsÄgarna

Vi på fastighetsägarna initierar och driver utveck

lingsverksamheten inom fastighetsområdet på både 

nationell och lokal nivå. genom att aktivt delta i 

debatten via kontakter med politiker, myndigheter 

och media påverkar vi beslutsfattarna till att skapa 

bättre förutsättningar för privat fastighetsägande. 

för att nå framgång i vårt arbete har fastighets

ägarna gfr en stark lokal förankring med kontor  

på nio olika orter. Vi erbjuder våra medlemmar ett 

 helhetsgrepp i och med att vi har experter inom 

 juridik, förhandling, energi och miljö samt kompe

tensutveckling. det gör att den enskilde fastighets

ägarens röst hörs samtidigt som vi erbjuder ett stöd  

i vardagen. 

många fastighetsägare har då och då problem med obetalda hyror. utöver uteblivna 
intäkter medför själva hanteringen av ärendena också en ökad administration som tar 
upp dyrbar tid. charlotte andersson är affärsverksamhetschef på fastighetsägarna gfr. 

utvecklar fastighetsmarknaden 
 tillsammans med medlemmarna

till våra viktigaste uppgifter hör att värna om våra 

medlemmars intressen. försenade eller till och med 

helt uteblivna hyror och avgifter är ett stort bekymmer 

för många fastighetsägare. inte sällan rör det sig om 

betydande belopp och det är här vårt samarbete 

med collector kommer in i bilden. i slutet av 2010 

tog collector över den inkassoverksamhet vi tidigare 

drivit själva. för våra medlemmar innebär det en 

möjlighet att samarbeta med en välrenommerad 

extern partner och få rabatterade priser på bland 

annat inkasso och delgivningstjänster. genom sam

arbetet kan vi erbjuda medlemmarna professionell 

hjälp om behovet skulle uppstå. även om målet är 

att få betalt vill vi ju i slutändan också värna relationen 

till hyresgästen – så det gäller att göra rätt.”

fastigHEts-
Ägarna
Fastighetsägarna GFR är en 
intresse och branschorganisation 
för fastighetsföretag. Tillsammans 
med våra medlemmar tar de ansvar 
för och utvecklar den lokala fastig
hetsmarknaden. Organisationen 
representerar omkring 5 000 fastig
hetsföretag som i sin tur äger och 
förvaltar mer än 16 000 fastigheter. Charlotte Andersson, Affärsverksamhetschef Fastighetsägarna
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historien om nimbus är egentligen två 
parallella historier – den om en fantastisk 
båt och den om ett företag som alltid 
velat fortsätta att växa. janerik lindström 
är cfo på nimbus boats ab.

kunD: nimBus BOats aB

skandinaviens 
ledande 
 tillverkare 
av fritidsbåtar

Nimbus Group är Skandinaviens 
ledande tillverkare av fritidsbåtar. 
Gruppen har över 250 anställda 
 fördelade på tre produktions
anläggningar. Omsättningen upp
går till cirka 700 miljoner kronor. 
 Huvudkontoret ligger i Göteborg. 
Bland varumärkena inom Nimbus
koncernen finns Nimbus Boats, 
 Paragon Yachts, Ryds och Storebro.

under sextiotalet hade Volvo penta problem med 

marknadsföringen av sina motorer. motorerna  

fanns och var alldeles utmärkta, men för att få fart  

på  försäljningen behövdes en lämplig fritidsbåt.  

då varande chefen för Volvo penta, harald Wiklund, 

 kontaktade därför pelle petterson – en av världens 

ledande båtkonstruktörer – och bad honom att 

utveckla den perfekta fritidsmotorbåten.

de första testkörningarna gjordes på Vänern i 

 september 1969. redan året efter utsågs båten, som 

hette nimbus 26, till ”årets båt”. under de år som gått 

sedan dess har en lång rad nimbusbåtar utvecklats. 

parallellt har företaget vuxit och vi är idag en av de 

största i europa när det gäller fritidsbåtar. 

att bygga båtar är kapitalkrävande eftersom all 

 tillverkning sker under hösten/vintern medan för

säljningen sker på våren. detta ger stora säsongs

variationer i våra kassa och intäktsflöden samtidigt 

som rörelsekapitalbehovet är stort under tillverknings 

fasen. samarbetet med collector gör det möjligt för 

oss att anpassa kassaflödet och samtidigt finansiera 

beställningar av strategiskt viktiga komponenter till 

våra båtar från våra leverantörer. collector betalar 

helt enkelt fakturorna och så betalar vi dem när våra 

kunder betalat oss.”JanErik Lindström, 
CFO Nimbus Boats AB

nimBus grOup
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Koncernens verksamhet och koncernstruktur

Verksamheten består av finansieringstjänster, kredithantering 

och affärsjuridik. finansieringstjänsterna till företag består 

huvudsakligen av factoringkrediter och till privatmarknaden  

av säljstödjande finansiering till ehandel och detaljistkedjor. 

kredithantering är inriktad på företagsmarknaden genom 

 hantering och förvärv av obetalda fakturor och andra fordringar 

såsom t ex förfallna krediter. koncernens övriga verksamhet 

omfattar utlåning till privatpersoner och inlåning genom 

 webbaserade tjänster.

legalt bedrivs all finansieringsverksamhet samt in och 

ut låning i collector credit ab, ett helägt dotterbolag till 

 collector ab, som är kredit marknadsbolag under finansinspek

tionens 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 

 försäljning av finansieringstjänster till ehandeln.

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  omvärlds

faktorer såsom konjunktur och ränteläge. de största definierade 

riskerna är kreditförluster och tillgång på likviditet. i båda fallen 

anser koncernen att verksamhetens känslighet mot föränd

ringar i omvärlden är relativt liten, beroende på att bolagets 

fordringsmassa till stor del består av korta krediter, factoring 

och säljfinansiering samt många små lån till privat personer, 

 vilket leder till ett stabilt likvidflöde. tillsammans med en effek

tiv kredithantering minimeras kreditförlusterna och därmed 

också osäkerhetsfaktorerna. bolagets finansieringskälla är till 

absolut största delen inlåning från allmänheten. denna verk

samhet har fortsatt växa kraftigt även under 2011. för att 

 säkerställa tillgång till likviditet även om inlåningen skulle 

 stagnera eller minska har bolaget kontrakterade bankkrediter 

på betydande belopp. för ytterligare information kring osäker

hetsfaktorer var god se redovisningsprinciperna på sidorna 

34–42.

Väsentliga händelser under året

finansiellt var 2011 ännu ett rekordår. omsättningen och resultatet 

före skatt var i absoluta tal de högsta någonsin. under 2011 har 

stort fokus legat på fortsatt arbete kring  kvalitet och compliance. 

kommersiellt och administrativt har basen lagts för ökad expan

sion och tillväxt inom samtliga collectors produktområden.

de geografiska marknader som har haft störst tillväxt under 

2011 har varit den finska och den norska där framförallt factoring 

produkterna visat på mycket stark tillväxt . av produkt områdena 

förvaltningsberättelse
styrelsen och verkställande direktören för collector ab får härmed avge årsredovisning och 
 koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2011.

25



har kort och kredithantering haft störst procentuella tillväxt. 

samtliga collectors geografiska marknader och produkter är 

lönsamma var för sig.

koncernens kreditförluster inom konsumentkrediter har 

under 2011 fortsatt minska kraftigt, både i absoluta tal och  

i relation till kreditstocken. den generella kvalitén på kredit

stocken konsumentkrediter har under året förbättrats ytterligare 

som en konsekvens av hårdare kreditprövning och förbättrade 

rutiner avseende kreditgivning och kravhantering.  koncernens 

totala kreditförluster har däremot ökat marginellt då en ny reser

veringspolicy i koncernen implementerats, vilket har medfört en 

ökad reservering för bedömda kreditförluster inom factoring 

och företagskrediter.

under 2011 har collectors tillgång till likviditet kraftigt stärkts, 

främst genom ökad inlåning från allmänheten. per sista decem

ber 2011 uppgick koncernens likvida medel till 1 039 382 sek. 

dessutom är collectors tillgång till likviditet i form av kreditfaci

liteter hos banker mycket god. detta gör att collector står starkt 

inför fortsatt planerad tillväxt.

Ägande

koncernen ägs av fastighets ab balder till 37 procent, strategiQ 

capital ab 20 procent, ernström kapitalpartner ab 18 procent 

och grundare, ledning och övrig personal 13 procent samt 

övriga investerare 12 procent.

Personal

medelantalet anställda uppgick i koncernen till 168 personer 

(144) varav 62 var män (56) respektive 106 kvinnor (88). moder

bolaget har ingen anställd personal.

Finansiell företagsgrupp

från den 30:e juni ingår collector ab i en finansiell företags

grupp med dotterbolagen collector credit ab (kreditmarknads

bolag), collector capital ab, collector finland oy, payport 

gmbh, collector norge as samt öob finans ab. samtliga bolag 

är fullständigt konsoliderade. hela den finansiella företags

gruppen står under finansinspektionens tillsyn och omfattas av 

finansinspektionens regler kring kapitaltäckning och stora 

exponeringar. collector finance & law ab, är ett helägt dotter

bolag till collector ab men är inte inkluderat i den finansiella 

företagsgruppen. 

Utsikter för 2012

koncernen står väl rustad för en ökad tillväxt under fortsatt 

hög lönsamhet . under 2011 har förstärkning av en redan stark 

plattform för expansion genomförts. detta innebär att itstöd, 

processer och organisation har förstärkts för att kunna öka 

affärsvolymen väsentligt på befintliga marknader. 

för privatmarknaden kommer nya blancolåneprodukter att 

lanseras, framförallt på den svenska och norska marknaden. 

satsningen på ehandel fortsätter med oförminskad styrka.

 även för företagsmarknaden kommer nya produkter på 

befintliga geografiska marknader att lanseras.

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 och kort

denna verksamhet består av blancolån på mellan 5 000–

100 000 kr till privatpersoner. genom effektiva kreditscoring

mallar och stort statistiskt material kan förlustrisken med stor 

sannolikhet beräknas i förväg. avsättningar redovisas allt efter

som bedömning görs att förluster inträffar.

Säljfinansiering

denna verksamhet omfattar alla typer av handelsrelaterade  

krediter till konsument, så som 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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Factoring och företagskrediter

kreditrisken består främst i att bedöma förvärvade fakturor  

och slutkundens betalningsförmåga, men också risken för 

invändningar och tvister mot leverantören. Värderings och 

kredit modeller som på ett tidigt stadium ska utvisa framtida 

risker har utarbetats. företagskrediter har alltid säkerheter, så 

som pantbrev i fastighet, aktier eller överhypotek i företags
inteckning.

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 119 452 199, disponeras 

enligt följande:

utdelning till aktieägare med 2,00 kr/aktie 29 752 840
balanseras i ny räkning 89 699 359

koncernbidrag har – under förutsättning av årsstämmans god

kännande – netto erhållits med 9 000 000 kr vilket föranlett att 

fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatte

effekten, ökats med 6 633 000 kr.

styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen  

inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort 

och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.  

den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn 

till vad som anförs i abl 17 kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln). 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hän visas 

till efterföljande resultat och balansräkningar med till hörande 

bokslutskommentarer.
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Koncernens resultat

koncernens resultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande) uppgår till 140 261 tsek.

resultaträkning, collector koncernen (tsek)
20110101

–20111231
20100101

–20101231
20090101

–20091231
20080101

–20081231
20070101

–20071231

intäkter 543 933 455 751 403 715 290 730 228 145
övriga intäkter 0 0 0 11 695 12
Summa intäkter 543 933 455 751 403 715 302 425 228 157

Rörelsens kostnader
personalkostnader –108 277 –83 001 –73 390 –65 100 –49 006
avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –20 913 –17 670 –15 266 –17 889 –17 347
andra vinster/förluster netto 100 107 395 –102 –357
övriga kostnader –217 481 –187 794 –172 097 –105 806 –96 065
Summa kostnader –346 571 –288 358 –260 358 –188 897 –162 775

Rörelseresultat 197 362 167 393 143 357 113 528 65 382

resultat från intressebolag och försäljning dotterbolag –38 2 142 –118 –722 —
finansiella intäkter 6 192 1 309 1 460 3 551 1 255
finansiella kostnader –62 090 –46 496 –56 444 –55 840 –24 078
Resultat efter finansiella poster 141 426 124 348 88 255 60 517 42 559

inkomstskatt –39 088 –32 708 –22 710 –16 270 –11 709
årets resultat 102 338 91 640 65 545 44 247 30 850

hänförligt till:
moderbolagets aktieägare 101 513 91 286 67 862 44 236 30 850
innehav utan bestämmande inflytande 825 354 –2 317 11 —
Resultat per aktie för vinst hänförligt till Moderbolagets  
aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie) 6,83 6,14 5,30 3,46 14,46

nyckeltal
20110101

–20111231
20100101

–20101231
20090101

–20091231
20080101

–20081231
20070101

–20071231

koncernens resultat före skatt  
(exkl innehav utan bestämmande inflytande) 140 261 123 888 90 964 60 556 42 559
soliditet, % 1) 12,3 16,2 13,0 13,1 17,5
balansomslutning, tsek 3 499 575 2 188 476 1 991 967 1 570 364 972 744
ebt marginal, % 2) 25,8 27,2 22,5 20,0 18,7
kreditförlustnivå, % 3) 2,7 2,6 4,1 3,0 1,2
avkastning eget kapital, % 4) 26,1 29,9 29,5 23,7 20,1
avkastning totalt kapital, % 5) 5,8 7,8 7,4 7,4 6,9
räntetäckningsgrad 6) 3,3 3,7 2,6 2,1 2,8
kapitaltäckningskvot 7) 1,48 i.u i.u i.u i.u

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 
 finansiella kostnader i procent av totalt kapital

6)  resultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande) plus 
 finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader

7)  kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. finansiella företagsgruppen 
 bildades 2011 därav ingen uppgift ifrån  tidigare år.
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resultaträkning
belopp i tsek not

2011–01–01 
–2011–12–31

2010–01–01 
–2010–12–31

intäkter 1 543 933 455 751
543 933 455 751

Rörelsens kostnader
personalkostnader 2 –108 277 –83 001
avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3 –20 913 –17 670
andra vinster/förluster netto 4 100 107
övriga kostnader 5, 6, 7 –217 481 –187 794
Rörelseresultat 197 362 167 393

Resultat från finansiella poster
resultat från intressebolag och försäljning dotterbolag –38 2 142
finansiella intäkter 8 6 192 1 309
finansiella kostnader 8 –62 090 –46 496
Resultat efter finansiella poster 141 426 124 348

Resultat före skatt 141 426 124 348
inkomstskatt 9 –39 088 –32 708
årets resultat 102 338 91 640

hänförligt till:
moderbolagets aktieägare 101 513 91 286
innehav utan bestämmande inflytande 825 354

102 338 91 640
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare 
under året (uttryckt i kronor per aktie)
– före utspädning

Koncernens rapport över totalresultat
20110101 

–20111231
20100101 

–20101231

årets resultat 102 338 91 640
övrigt totaltresultat:
Valutakursdifferenser –358 –731
Summa totalresultat för året 101 980 90 909

hänförligt till:
– moderbolagets aktieägare 101 181 90 552
– innehav utan bestämmande inflytande 799 357
Summa totalresultat för året 101 980 90 909

kOnCErnEn
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balansräkning
belopp i tsek not 20111231 20101231

TILLGåNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
förvaltningsfastigheter 11 1 984 2 140
inventarier 11 36 766 38 648

38 750 40 788
Immateriella anläggningstillgångar
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 12 31 694 23 320
goodwill 12 69 982 69 357

101 676 92 677

innehav i intressebolag 13 — —
uppskjuten skattefordran 20 2 617 4 600
kundfordringar och andra fordringar 15 1 277 187 1 210 901

1 279 804 1 215 501
Summa anläggningstillgångar 1 420 230 1 348 966

Omsättningstillgångar
kundfordringar och andra fordringar 15, 16 1 039 382 782 353
derivatinstrument 14 152 —
likvida medel 17 1 039 811 57 157
Summa omsättningstillgångar 2 079 345 839 510
SUMMA TILLGåNGAR 3 499 575 2 188 476

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
aktiekapital (14 876 420 aktier) 18 5 951 5 948
reserver –799 –467
övrigt tillskjutet kapital 192 231 192 033
balanserad vinst, inkl årets resultat 227 977 156 216

425 360 353 730

Innehav utan bestämmande inflytande 3 527 1 787
Summa eget kapital 428 887 355 517

Långfristiga skulder
upplåning 19 195 863 106 010
uppskjutna skatteskulder 20 37 879 30 525

233 742 136 535
Kortfristiga skulder
leverantörsskulder 16 459 8 306
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 47 169 37 500
aktuella skatteskulder 7 973 4 643
övriga kortfristiga skulder 22 71 933 44 619
upplåning 19 2 693 412 1 601 185
derivatinstrument 14 — 171

2 836 946 1 696 424
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 499 575 2 188 476

kOnCErnEn
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belopp i tsek not 20111231 20101231

Ställda säkerheter 25 1 080 374 1 038 283

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 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 inflytande1) –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

IB per 1 januari 2011 5 948 192 033 –467 156 216 353 730 1 787 355 517
Totalresultat
årets resultat 101 513 101 513 825 102 338

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser –332 — –332 –26 –358
summa övrigt totalresultat –332 — –332 –26 –358
Summa totalresultat –332 101 513 101 181 799 101 980

Transaktioner med aktieägare
aktierelaterad ersättning – nyemission
utnyttjande av konvertibel 3 198 201 — 201
utdelning avseende 2010 –29 752 –29 752 — –29 752
innehav utan bestämmande inflytande  
– andel av kapitaltillskott 941 941
Summa transaktioner med aktieägare 3 198 — –29 752 –29 551 941 –28 610

UB per 31 december 2011 5 951 192 231 –799 227 977 425 360 3 527 428 887

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.

kOnCErnEn
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kassaflödesanalys
belopp i tsek not

20110101
–20111231

20100101
–20101231

Den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster 141 426 124 348
– varav erhållen ränta 196 193 169 494
– varav erlagd ränta –60 282 –50 992
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
– kreditförluster 50 652 48 257
– avskrivningar 3 20 913 17 670
– realisationsresultat 115 573
– orealiserade kursdifferenser –10 028 –424
– övriga 4 300 6 267
– ränta –2 001 –3 642

205 377 193 049
betald skatt –30 340 –39 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 175 037 153 749

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar –364 891 –388 952
ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder 46 773 21 518
Kassaflöde från den löpande verksamheten –143 081 –213 685

Investeringsverksamheten
förvärv av dotterbolag — –2 176
avyttring av dotterbolag –62 —
avyttring av intressebolag 13 — 69
förvärv av immateriella anläggningstillgångar –17 127 –18 982
förvärv av materiella anläggningstillgångar –10 946 –31 410
avyttring av materiella anläggningstillgångar 540 1 274
Kassaflöde från investeringsverksamheten –27 595 –51 225

Finansieringsverksamheten
nyemission 201 73 169
upptagna lån 1 182 791 220 487
utbetald utdelning –29 752 –64 869
innehav utan bestämmande inflytande 941 —
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 154 181 228 787

årets kassaflöde 983 505 –36 123
Likvida medel vid årets början 57 157 100 399
Kursdifferens i likvida medel –851 –7 119
Likvida medel vid årets slut 1 039 811 57 157
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noter med redovisningsprinciper  
och bokslutskommentarer 
Belopp i TSEK

collector ab, med organisationsnummer 5565600797, bedriver via 
dess dotterbolag verksamhet i sverige, övriga nordiska länder samt 
tyskland. huvudkontoret 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 före
tagsmarknaden genom hantering och förvärv av obetalda fakturor 
och andra  fordringar såsom t ex förvärvade kreditstockar. koncer
nens övriga verksamhetsområden omfattar utlåning och inlåning 
genom  webbaserade 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 9 mars 2012 godkänt denna årsredovisning för 
fastställande av årsstämman under 2012.

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 
ifrictolkningar 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 
 tillämpningen 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
inga av de ifrs eller ifrictolkningar, som för första gången är obli
gatoriska för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2011, har haft 
någon väsentlig inverkan på koncernen.
 
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” 

denna standard hanterar klassificering, värdering och redovisning 
av finansiella skulder och tillgångar. ifrs 9 gavs ut i november 2009 

för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder 
och ersätter de delar  i ias 39 som är relaterat till klassificering och 
värdering av finansiella instrument. ifrs 9 anger att finansiella till
gångar ska klassificeras i två olika kategorier, värdering till verkligt 
värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. klassificering 
fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmo
dell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. 
för finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med ias 
39. den största förändringen avser skulder som är identifierade till 
verkligt värde. för dessa gäller att den del av verkligt värdeföränd
ringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i 
övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar 
inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). koncernen 
har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räken
skapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat 
effekterna. standarden har ännu inte antagits av eu.

IFRS 10, ”Consolidated financial statements” 

standarden bygger på redan existerande principer då den identi
fierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett 
företag ska inkluderas i koncernredovisningen. standarden ger 
ytterligare vägledning för att bistå vid faställandet av kontroll när 
detta är svårt att bedöma. koncernen avser att tillämpa ifrs 10  
för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och har ännu inte 
utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. standar
den har ännu inte antagits av eu.

IFRS 12, ”Disclosures of interests in other entities” 

denna standard omfattar upplysningskrav för dotterbolag, joint 
arrangements, intressebolag och ej konsoliderade ”structured enti
ties”. koncernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan av ifrs 12 
på de finansiella rapporterna.  koncernen avser att tillämpa ifrs 12 
för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och har ännu inte 
utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. standar
den har ännu inte antagits av eu.

IFRS 13, ”Fair value measurement” 

standarden syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer 
konsekventa och mindre komplex genom att standarden tillhanda
håller en exakt definition och en gemensam källa i ifrs till verkligt 
värdevärderingar och tillhörande upplysningar. kraven utökar inte 
tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men till
handahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra ifrs 
redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde. koncernen har 
ännu inte utvärderat den fulla effekten av ifrs 13 på de finansiella 
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rapporterna. koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standar
den det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013. standarden har 
ännu inte antagits av eu.

inga andra av de ifrs eller ifrictolkningar, som ännu inte har 
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Koncernredovisning
Dotterbolag

dotterbolag är alla de företag (inkl företag för särskilt ändamål) där 
koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier 
på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till 
mer än hälften av rösträtterna. förekomsten och effekten av 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 bolag inklu
deras 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 dotterbolag utgörs av 
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som 
emitterats av koncernen. i köpeskillingen ingår även verkligt värde 
på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskom
melse om villkorad köpeskilling. förvärvsrelaterade kostnader 
 kostnadsförs 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 
 dotterbolagets 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 koncernbolag elimine
ras. redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande 
fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncer
nens principer.

Intressebolag

intressebolag är alla de företag där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktie
innehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rös
terna. koncernen inräknar till intressebolag även företag med lägre 
innehav än 20 procent av rösterna, men där betydande transaktio
ner i form av finansiering från ägarföretaget till investeringsobjektet 
sker. innehav i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden 
och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. se not 13.

koncernens andel av resultat som uppkommit i intressebolaget 
efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. när koncernens andel  
i ett intressebolags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav 
i intressebolaget, inkl eventuella fordringar utan säkerhet, redo visar 
koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit 
sig förpliktelser eller gjort betalningar för intressebolagets räkning.

orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess 
intressebolag elimineras i förhållande till koncernens innehav i 
intressebolaget. även orealiserade förluster elimineras, om inte 
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov före
ligger för den överlåtna tillgången. redovisningsprinciperna för 
intressebolag 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 respektive bolags hemvaluta som utgör 
funktionell valuta. i koncernredovisningen används svenska kronor 
(kr), som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter 

transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 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 anskaffnings
värde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet 
över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
– 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.
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Immateriella tillgångar
Goodwill

goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över
stiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterbolagets/intressebolagets identifierbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället. goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som 
immateriella tillgångar. goodwill som redovisas separat testas 
år ligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redo
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskriv
ningar. nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust 
vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde  
på den goodwill som avser den avyttrade enheten.

goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. fördelningen görs på de kassa
genererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter 
som 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 
 tillgång 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 resultat
räkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänför
liga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovi
sas 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 
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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 skatte
regler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade  

i de länder där moderbolagets dotterbolag och intressebolag  
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 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 intressebolag, 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 åtagandetoch 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 
 kommer att erhållas för koncernens löpande verksamhet. intäkter 
redovisas exkl mervärdesskatt och efter eliminering av koncern
intern försäljning.
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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 instrumentetoch fortsät
ter 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. 

 uppskattning och uppföljning av kassaflöden görs löpande 
under året för att säkerställa att beräkningen är korrekt. upplös

ningen av  diskonteringseffekten redovisas som ränteintäkt och 
 värdeförändringar 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.

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 så väl  
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 
 tillgångar och skulder samt derivat i annan valuta än den funktio
nella valutan, framförallt avseende eur. det samlade nettovärdet  
av tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas i tsek i följande 
tabell:

2011 eur nok dkk usd chf gbp

likvida medel 37 221 8 063 –150 –6 757 — –88

kundfordringar 
och andra ford
ringar 892 024 479 920 23 754 22 757 — 62

övriga skulder –32 455 –19 896 –171 –37 — —

upplupna kost
nader och förut
betalda intäkter –4 989 –6 452 –374 — — —

skulder till  
kreditinstitut — — — — — —

Netto 891 801 461 635 23 059 15 963 — –26
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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

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:

2011 eur nok dkk usd chf gbp

derivat 864 105 452 755 23 416 16 092 — —

Summa 864 105 452 755 23 416 16 092 — —

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

– Prisrisk

koncernen exponeras för prisrisk avseende företagscertifikat på 
grund av placeringar som innehas av koncernen och som i koncer
nens balansräkning 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 2011 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 
 kunder används dessa och i de fall kreditbedömningar saknas görs 
en riskbedömning där kunders kreditvärdighet och finansiella ställ
ning beaktas. individuella risklimiter fastställs baserat på kredit
bedömningar i enlighet med de gränser som satts av styrelsen.

analyserade risker per kreditportfölj
1.  förvärvade kreditstockar
2.  säljfinans
3.  privatlån
4.  factoring
5.  företagskrediter

Förvärvade kreditstockar

Verksamhetens identifierade kreditrisker uppstår dels i samband 
med förvärv av nya kreditportföljer, dels löpande och totalt för alla 
portföljer.

riskhanteringen vid förvärv av nya kreditportföljer utgörs dels av 
en omfattande analys av övertagen kreditportfölj samt simuleringar 
och dels av känslighetsanalys i olika värderingsmodeller i samband 
med prissättningen. därutöver görs s.k. due diligence av hela eller 
delar av portföljen för att säkerställa att erhållna uppgifter överens
stämmer 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 
 löptiden 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 är den teoretiska kreditrisken 
hela portföljen.

Privatlån/kort

collector bedömer att riskerna generellt för både privatlån och kort är 
högre än för koncernens övriga konsumentkrediter, men är ändå 
acceptabla i förhållande till den löpande avkastningen. privatlån är 
blancokrediter till privatpersoner i sverige, norge och finland på 
mellan 5 000 och 100 000 kr med låneperioder på i huvudsak 
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 mellan 1 år och 5 år. kortverksamheten är ett kreditkort till privat
personer i sverige med upp till 30 000 kr i kredit.

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 ska 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 
 jämfört 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 2011.

lån och fordringar belopp
inom  

avtalad tid förfallna

reserver  
för osäkra 
fordringar

förvärvade 
 kreditstockar 94 581 0 94 581 e.t.1)

säljfinans 330 155 322 842 7 313 –5 068

privatlån 677 997 667 993 10 004 –6 779

factoring 485 323 398 480 86 843 –20 445

företagskrediter 117 717 109 870 7 847 –7 600

kort 73 670 72 836 834 –399

övriga2) 682 540 14 344 668 196 –164 088

2 461 983 1 586 365 875 619 –204 379

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

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.

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 
2011 på ca 665 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.
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mindre än  
1 år

mellan  
1 och 2 år

mellan  
2 och 5 år

mer än  
5 år

Per 31 december 2011

banklån –15 441 0 0 0

inlåning från allmänheten –2 691 053 –180 280 0 0

derivatinstrument 0 0 0 0

leverantörsskulder och 
andra skulder –143 534 0 0 0

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

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 2011

Valutaterminskontrakt och valutaswappar:

– utflöde 1 350 770

– inflöde 1 350 922

Per 31 december 2010

Valutaterminskontrakt och valutaswappar:

– utflöde 1 142 615

– inflöde 1 142 444

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 2011 en kapitaltäcknings
kvot om 1,49, det lagstadgade kravet uppgår till 1,0. den finansiella 
företagsgruppen i collectorkoncernen hade en kapitaltäcknings
kvot på 1,48 vid utgången av 2011.

ledningen följer löpande soliditeten i koncernen för att säker
ställa att den inte är för låg. en sammanställning av soliditeten 
 redovisas nedan:

2011 2010

totala tillgångar 3 499 575 2 188 476

totalt eget kapital 428 887 355 517

förlagslån — 200

Soliditet, inkl förlagslån 12,3% 16,3%

soliditet per december 2011 är över de krav som finns på koncernen. 
Vid utgången av  2011 finns inget förlagslån. 

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 startar om kreditmarknadsbolag i allmänhet och collector 
i synnerhet får det naturligtvis en påverkan på i första hand koncer
nens 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 värdehierarki:

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

•  andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade 
priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som 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)
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följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde per 31 december 2011.

not nivå 1 nivå 2 nivå 3 summa

tillgångar

finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde 
via resultaträkningen

– derivatinstrument 14 — 152 — 152

Summa tillgångar — 152 — 152

skulder

Summa skulder — — — —

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

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. 

NOTER

42



Not 1  intäkter

intäkter per väsentligt intäktsslag sverige norge finland övrigt
totalt 

koncernen

Koncernen intäkter per 2011

kredithantering 59 364 9 923 40 820 2 261 112 368

konto, avi och uppläggningsintäkter 44 558 13 952 25 585 9 512 93 607

leasingintäkter 9 935 — 1 893 — 11 828

provisionsintäkter 28 262 10 155 18 015 4 715 61 147

intäkter förvärvade kreditstockar 15 233 3 724 45 479 117 64 553

ränteintäkter 83 223 43 053 61 669 1 863 189 808

övriga intäkter 7 642 838 2 141 1 10 622

248  217 81 645 195 602 18 469 543 933

Koncernen intäkter 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

Not 2  anställda och personalkostnader

medelantalet anställda
20110101

–20111231 varav män, %
20100101

–20101231 varav män, %

Koncernen

sverige 138 33 124 39

Koncernen totalt 168 37 144 39

20111231 20101231

könsfördelning i företagsledningen andel kvinnor, % andel kvinnor, %

Koncernen totalt

styrelsen 18 14

övriga ledande befattningshavare 25 17

         20111231          20101231

löner, andra ersättningar och sociala kostnader
löner och  

ersättningar
sociala 

kostnader
löner och   

ersättningar
sociala 

kostnader

koncernen 73 205 20 964 60 064 22 397

(varav pensionskostnad) (6 821)1) (4 439)1)

1)  av koncernens pensionskostnader avser 1 091 (1 081) gruppen styrelse och Vd.
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           20111231            20101231

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 6 633 51 037 5 777 44 563

koncernen i norge — 5 819 — 4 953

koncernen i finland — 7 806 — 4 771

koncernen i tyskland — 1 910 — —

Koncernen totalt 6 633 66 572 5 777 54 287

2)  avser löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, Vd och vice Vd.

ersättningar och övriga förmåner 2011
grundlön/

styrelse arvode
rörlig 

 ersättning
övriga 

 förmåner
pensions

kostnad
övrig 

 ersättning summa

styrelsens ordförande jan kvarnström 200 200

Vice ordförande larserik jansson 100 100

styrelseledamot christoffer lundström 50 50

styrelseledamot claes kinell 50 50

styrelseledamot Vilhelm schottenius 50 50

styrelseledamot fabian hielte 50 50

styrelseledamot erik selin — —

styrelsesuppleant anne gentzel 50 50

styrelsesuppleant ebba bucht lugani 50 50

Verkställande direktören lena apler 1 836 854 11 474 3 175

Vice verkställande direktören stefan alexandersson 1 404 1 086 26 342 2 858

andra ledande befattnings havare (sex personer) 4 820 1 311 284 1 062 7 478

Summa 8 660 3 250 322 1 878 14 110

ersättningar och övriga förmåner 2010
grundlön/

styrelse arvode
rörlig 

 ersättning
övriga 

 förmåner
pensions

kostnad
övrig 

 ersättning summa

styrelsens ordförande jan kvarnström 200 200

Vice ordförande  larserik jansson 100 100

styrelseledamot christoffer lundström 50 50

styrelseledamot claes kinell 50 50

styrelseledamot Vilhelm schottenius 50 50

styrelseledamot fabian hielte 50 50

styrelsesuppleant 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

fortsättning not 2

Ersättning VD och ledande befattningshavare
ersättning till Vd beslutas av ersättningskommittén, där styrelsens 
ordförande är sammankallande. rörlig del av Vd:s ersättning base
ras på måluppfyllnad. pensionsålder är enligt avtal 65 år. Vid upp
sägning av bolagets Vd, från bolagets sida, utgår ersättning i 24 
 månader. inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelsen. fasta 
ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av Vd och rörlig 
del av ersättningar baseras på måluppfyllnad. Vid uppsägning av 
ledande befattningshavare, från bolagets sida, utgår ersättningar  
i mellan 2–12 månader. 

Ersättningspolicy
collector har antagit en ersättningspolicy som är framtagen i syfte 
att uppfylla de krav som ställs i finansinspektionens föreskrifter 
(fffs 2011:1) om ersättningspolicy i kreditinstitut och kreditmark
nadsbolag. utgångspunkten för ersättningspolicyn är att den är 
framtagen utifrån de risker som finns i koncernen. den anger grun
der och principer för hur ersättningar ska fastställas, tillämpas och 
följas upp samt hur företaget definierar vilka anställda som kan 
påverka företagets risknivå. ersättningspolicyn ska främja en sund 
och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. 
policyn ska främja koncernens långsiktiga intressen. ingen anställd  
i det som ersättningspolicyn definierar som särskild reglerad perso
nal har rörliga lönedelar. 

NOTER
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Not 9  inkomstskatt
20110101

–20111231
20100101

–20101231

Koncernen

periodens inkomstskatt –29 699 –25 280

skatt på föregående års resultat — 3

summa aktuell skatt –29 699 –25 277

uppskjuten skatt –9 389 –7 431

–39 088 –32 708

Not 6  leasingkostnader

20111231
mindre än 

1 år
mellan 
1–5 år

mellan 
6–10 år

hyra lokaler etc. 7 028 16 241 —

hyra bilar 1 032 1 313 —

avser framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal.

Not 8  finansiella intäkter och kostnader
20110101 

–20111231
20100101 

–20101231

Koncernen

utlåning till kreditinstitut – ränteintäkter 5 151 1 309

inlåning  kreditinstitut – räntekostnader –7 191 –5 973

inlåning  allmänheten – räntekostnader –54 343 –36 893

konvertibelt skuldebrev – räntekostnader — –3 083

reverskredit och övriga räntekostnader –201 –547

övriga ränteintäkter 686 —

Finansiella poster netto –55 898 –45 187

Not 7  övriga kostnader
20110101 

–20111231
20100101 

–20101231

Koncernen

provisionskostnader 29 780 20 289

kredithanteringskostnader 37 463 40 948

kostnader förvärvade kreditstockar 21 490 15 535

kreditförluster, netto 57 530 48 257

portokostnader 17 172 12 875

administrationskostnader 49 970 46 931

övriga rörelsekostnader 4 076 2 959

217 481 187 794

Not 5   arvode och kostnadsersättning 
till revisorer

20110101
–20111231

20100101
–20101231

Koncernen

PwC

revisionsuppdrag 708 636

revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 66 33

skatterådgivning 72 103

övriga tjänster 339 158

KPMG

övriga tjänster 102 90

Not 4  andra vinster/förluster – netto
20110101 

–20111231
20100101 

–20101231

Koncernen

resultat vid försäljning av leasingobjekt 100 —

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

100 107

Not 3   avskrivningar av materiella och 
 immateriella anläggningstillgångar

20110101 
–20111231

20100101 
–20101231

Koncernen

balanserad utgift för utvecklingsarbeten  
och liknande –8 753 –5 871

leasingobjekt –10 036 –9 892

inventarier –2 124 –1 907

–20 913 –17 670
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fortsättning not 9
20110101 
–20111231

20100101 
–20101231

avstämning av effektiv skatt % belopp % belopp

resultat före skatt 141 426 124 348

skatt enligt gällande 
skattesats för moder
bolaget 26,3 –37 195 26,3 –32 704

ej avdragsgilla kostnader –1 309 –797

ej skattepliktiga intäkter 10 12 524

justering utländska  
dotterbolag –41 —

schablonränta hänförlig 
till periodiseringsfond –476 –356

resultat dotterbolag — –11 790

resultat intressebolag — –60

avskrivning goodwill 463 463

aktuell skatt hänförlig 
till föregående år –18 3

uppskjuten skatt hän
förlig till föregående år –530 —

uppskjuten skatt  
hänförlig till  
underskottsavdrag — —

effekt av utländska  
skattesatser 8 9

–39 088 –32 708

Not 11  materiella tillgångar
förvaltningsfastigheter 20111231 20101231

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 140 —

justering balanserade kostnader fastighet –156 —

förvärv av dotterbolag 2 140

Redovisat värde vid periodens slut 1 984 2 140

inventarier 20111231 20101231

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 77 590 54 371

nyanskaffningar 10 946 29 270

avyttringar och utrangeringar –11 719 –6 051

omräkningsdifferens anskaffningsvärden –162 —

76 656 77 590

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –38 942 –31 859

avyttringar och utrangeringar 11 234 4 716

omräkningsdifferens avskrivning –22 —

årets avskrivning på anskaffningsvärden –12 160 –11 799

–39 890 –38 942

Redovisat värde vid periodens slut 36 766 38 648

Not 10  utdelning
utdelningen som betalats ut under 2011 uppgick till 29 752 (2,00 kr 
per aktie). utdelningar som betalats ut under 2010 uppgick till 
20 260  (1,50 kr per aktie) samt extrautdelning 44 609 (3,00 kr per 
aktie). 

NOTER

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, 
1 955 (1 961), collector norge as samt 6 815(6 184), sportmann finans 
as.  sportmann finans preliminära förvärvskalkyl är nu fastställd vilket 
har bidragit med en justering av goodwillen med 651.

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 procent och en diskonteringsränta 
efter skatt på 7,8 procent. 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 procent. marginalen har ökat men diskonterings
räntan är oförändrad.  
beräkningen av återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet.

enligt beräkningar föreligger inget nedskrivningsbehov.

balanserade utgifter 20111231 20101231

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 39 064 28 908

avyttringar –2 096 –2 642

nyanskaffningar 17 572 12 798

54 539 39 064

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början –15 744 –12 414

avyttringar 1 651 2 541

årets avskrivning och nedskrivning –8 753 –5 871

–22 846 –15 744

Redovisat värde vid periodens slut 31 694 23 320

goodwill 20111231 20101231

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 69 357 63 326

förvärv — 6 184

justering av föregående års förvärv                    651 —

Valutakursdifferens –26 –153

69 982 69 357

Not 12  immateriella anläggningstillgångar
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Not 14  derivatinstrument
20111231 20101231

tillgångar skulder tillgångar skulder

Koncernen

Valutaterminskontrakt 152 — — 171

Summa 152 0 0 171

minus långfristig del:

Valutaterminskontrakt — — — —

Kortfristig del 152 0 0 171

Valutaterminskontrakt
det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt 
 uppgick per 31 december 2011 till 1 350 770 (1 142 615). terminerna 
förfaller inom sex månader från balansdagen.

Not 13  innehav i intressebolag
20111231 20101231

Koncernen

Vid årets början — 708

ökning genom rörelseförvärv — —

försäljning — –480

resultatandel — –228

utgående balans — 0
 

koncernens andel av resultatet i de viktigaste intressebolagen, vilka alla är onoterade, är som följer:

namn registreringsland tillgångar skulder intäkter resultat ägarandel, %

2010

Zinwin ab —

sm baden holding ab —

Not 15  kundfordringar och andra fordringar
20111231 20101231

Koncernen

kundfordringar1) 2 461 983 2 085 543

reservering för osäkra fordringar –204 379 –153 727

Kundfordringar – netto 2 257 604 1 931 816

övriga fordringar 2 504 11 241

förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 56 461 50 197

2 316 569 1 993 254

Minus långfristig del –1 277 187 –1 210 901

Kortfristig del 1 039 382 782 353

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

20111231 20101231

kundfordringar 2 257 604 1 931 816

övriga fordringar 2 504 11 241

förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 56 461 50 197

2 316 569 1 993 254

1)  kundfordringarna består av både egna och förvärvade kundfordringar. fördelning av 
kundfordringar per kategori framgår av tabell på sidan 40.

ett av koncernens dotterbolag har pantsatt kundfordringar upp
gående till 843 514 (897 072) till banker i utbyte mot kontanter. 
transaktionen har redovisats som upplåning mot säkerhet (not 19).  
i händelse att dotterbolaget inte fullgör sina skyldigheter enligt 
låneavtalet, har långivaren rätt att erhålla kassaflöden från de över
förda fordringarna. om dotterbolaget fullgör sina skyldigheter, 
kommer det att uppbära fordringarna och ställa nya fordringar som 
säkerhet. 

reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 204 379 (153 727). 
företaget har gjort beräkningar på förväntade kassaflöden och 
gjort en bedömning att det inte föreligger något ytterligare ned
skrivningsbehov. 
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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 2010 5 119

emission                       283

utnyttjande av konvertibel 546

Per 31 december 2010 5 948

utnyttjande av konvertibel 3

Per 31 december 2011 5 951

totalt antal aktier är 14 876 420 stycken (14 870 940 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

20111231 20101231

Koncernen

förutbetalda leverantörsfakturor 30 561 17 588

upplupna provisionsintäkter 12 349 20 645

upplupna ränteintäkter 3 589 3 396

övriga upplupna intäkter 2 692 4 294

övriga förutbetalda kostnader 7 271 4 274

56 461 50 197

Not 17  likvida medel
20111231 20101231

Koncernen

kassa och bank 914 413 57 157

kortfristiga placeringar 125 398 —

1 039 811 57 157

per den 31 december 2011 var kundfordringar uppgående till  
498 390 (408 583) 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:  
 

20111231 20101231

mindre än 3 månader 33 728 33 553

3 till 6 månader 32 116 35 097

mer än 6 månader 432 547 339 933

redovisade belopp i tsek, per valuta, för koncernens kundford
ringar är följande:

20111231 20101231

sek 839 087 749 287

eur 892 024 776 195

nok 479 920 319 630

usd 22 757 45 534

gbp 62 29

chf — 12 701

dkk 23 754 28 440

2 257 604 1 931 816

förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:
20111231 20101231

Per 1 januari –153 727 –112 821

reservering för osäkra fordringar –53 515 –45 199

fordringar som skrivits bort under året 
som ej är indrivningsbara 695 750

återförda outnyttjade belopp 1 079 1 132

Valutaeffekt 1 089 9 175

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

Per 31 december –204 379 –153 727

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

NOTER
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20111231 20101231

Koncernen

Långfristig

banklån — 4 000

konvertibla skuldebrev — 200

inlåning från allmänheten 193 363 95 572

andra lån 2 500 6 238

195 863 106 010

Kortfristig

upplåning med ställda  
säkerheter (not 15) 15 441 165 251

inlåning från allmänheten 2 677 971 1 435 934

2 693 412 1 601 185

Summa upplåning 2 889 275 1 707 195

Banklån
i summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot 
 säkerhet på 936 616 (897 072). 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 
2 731 673 (1 407 421) garanterade av riksgälden.

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

20111231 20101231

6 månader eller mindre 2 476 840 1 601 185

6–12 månader 216 572 97 197

1–5 år 195 863 8 813

2 889 275 1 707 195

effektiva räntor på balansdagen var som följer:

20111231 20101231

Banklån, %

sek — 4,14

Upplåning med ställda säkerheter, %

sek 3,54 3,01

eur 1,80 1,88

nok 3,40 3,42

usd 1,30 1,81

gbp 1,53 2,06

dkk 1,87 2,23

Inlåning från allmänheten, %

sek, direktkonto 3,08 2,00

sek, ettårskonto 3,40 2,50

sek, tvåårskonto 3,65 3,00

Not 19  upplåning

redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är 
som följer:

     redovisat värde     Verkligt värde

2011 2010 2011 2010

banklån — 4 000 4 000

konvertibla skuldebrev — 200 200

inlåning från allmänheten 193 363 95 572 193 363 95 572

andra lån 2 500 6 238 2 500 6 238

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:

20111231 20101231

sek 2 889 275 1 627 231

eur — –22 917

nok — 67 256

usd — 32 227

gbp — 13

dkk — 3 385

2 889 275 1 707 195

koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

rörlig ränta 20111231 20101231

löper ut inom ett år 715 059 525 249

de lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfacili
teter som ses över vid varierande tidpunkter under 2012. 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 stycken 8,0 procent konvertibla 
skuldebrev med ett nominellt värde av 50 005 tsek den 1 septem
ber 2008. skuldebreven förfaller tre år från utställandedagen till sitt 
nominella värde på 50 005 tsek eller kan konverteras till aktier på 
begäran av innehavaren till en kurs av 36,50 kr/aktie, totalt 1 370 000 
aktier. 

utnyttjande av rätt till konvertering har skett i september 2010 och 
maj 2011.

konvertibla skuldebrev redovisas i balansräkningen enligt följande:
nominellt värde på konvertibla skuldebrev 
utgivna 1 september 2008: 20111231 20101231

Per 1 januari 200 50 005

utnyttjande av konvertibel –200 –49 805

räntekostnader (not 8) — –3 083

betald ränta — 3 083

Per 31 december — 200
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Not 22  övriga kortfristiga skulder
20111231 20101231

Koncernen

depositioner 47 749 27 732

klientmedel 11 564 5 949

skuld till återförsäljare 587 2 088

övriga skulder 12 033 8 850

71 933 44 619

Not 21   upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

20111231 20101231

Koncernen

räntekostnader 8 910 10 718

övriga upplupna kostnader 38 259 26 782

47 169 37 500

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 2011
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 — 2 316 569 — — 2 316 569 2 316 569

andra finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen

derivatinstrument 152 — — — 152 152

likvida medel — 1 039 811 — — 1 039 811 1 039 811

Summa 152 3 356 380 — — 3 356 532 3 356 532

Skulder

upplåning — — — 2 889 275 2 889 275 2 889 275

leverantörsskulder och övriga 
skulder — — — 88 392 88 392 88 392

Summa — — — 2 977 667 2 977 667 2 977 667

fortsättning not 22      Not 20  uppskjuten skatt
20111231 20101231

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar:

uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 2 617 3 972

justering verkligt värde — 628

2 617 4 600

Uppskjutna skatteskulder:

avsättning för uppskjuten skatt i obeskattade reserver 30 954 23 600

avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till övriga temporära skillnader 6 970 6 970

justering verkligt värde –45 –45

37 879 30 525

uppskjutna skatteskulder:

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader 37 879 30 525

bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

ingående balans 25 925 18 347

uppskjuten skattefordran –52 147

redovisning i resultaträkningen (not 9) 9 389 7 431

Utgående balans 35 262 25 925

NOTER
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fortsättning not 23
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

collector ab är moderholdingbolag i en finansiell företagsgrupp där 
dotterbolagen collector credit ab (kreditmarknadsbolag),  collector 
capital ab, collector finland oy, collector norge as samt öob 
finans ab ingår. 

informationen om collector credit ab nedan avser sådan informa
tion som ska lämnas enligt 6 kap. 3–4 §§ finansinspektionens före
skrifter och allmänna råd (fffs 2008:25) om årsredovisning i kredit
institut och värdepappersbolag och som avser information i 3 kap. 
1–2 och 4 kap. 1 §, 2 § första, fjärde och femte styckena samt 3–10 
§§ (se fffs 2008:25 6 kap 4 §). finansinspektionens föreskrifter och 
 allmänna råd (fffs 2007:5) om offentliggörande av information om 
kapitaltäckning och riskhantering. övriga upplysningar som krävs 
enligt fffs 2007:5 lämnas på företagets hemsida www.collector.se.

Information om kapitalbas och kapitalkrav  
för fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen 
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt finans
inspektionens föreskrifter om allmänna råd (fffs 2007:1) om kapital
täckning och stora exponeringar.

collector credit ab tillämpar schablonmetoden vid beräkning  
av kreditrisk. kapitalbasen måste uppgå till minst 8 procent av det 
 riskvägda exponeringsbeloppet. exponeringsbeloppet beräknas 
genom att fördela bolagets poster i och utanför balansräkningen 
på olika riskklasser. för respektive riskklass finns ett flertal olika 
 riskvikter. hur fördelningen sker mellan riskklasser och de under
liggande riskvikterna beror på typ av exponering och motpart.

för operativ risk tillämpas basmetoden (15 procent av de tre 
senaste årens genomsnittliga rörelseintäkter justerat för utdelningar 
från koncernbolag).

företagsgruppen

kapitalbas 20111231

eget kapital 425 232

avdrag immateriella tillgångar –59 494

primärt kapital 365 738

supplementärt kapital —

avdrag från primärt och supplementärt kapital —

utvidgad kapitalbas —

Kapitalbas 365 738

Not 24   kapitaltäckningsanalys

företagsgruppen

kapitalkrav 20111231

kreditrisk 191 402

marknadsrisk 2 853

operativ risk 52 460

Totalt kapitalkrav 246 716

Sammanställning av kapital

överskott av kapital 119 021

kapitaltäckningskvot 1,48
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Not 27  händelser efter balansdagen

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

Not 26  transaktioner med närstående
20111231 20101231

Utlåning till intressebolag

Vid årets början — 27 104

justering av lån och upplupen ränta  
till avyttrade intressebolag — –1 103

lån som utbetalats under året — —

kapitalisering av ränta — —

erhållna amorteringar — –26 001

ränteintäkter — 198

erhållen ränta — –198

Vid årets slut — 0

ingen reservering har krävts under 2010 för de lån som beviljats 
intressebolag. för 2011 finns inga intressebolag i koncernen.

för information om ersättning till ledande befattningshavare,  
se not 2.

Not 25   ställda säkerheter 
och ansvarsförbindelser

20111231 20101231

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

företagsinteckningar 130 500 130 500

kontraktsfordringar för egna skulder 936 616 897 072

nettotillgångar i collector credit ab 13 258 10 711

Summa ställda säkerheter 1 080 374 1 038 283

Ansvarsförbindelser Inga Inga

fortsättning not 24

NOTER

20111231

exponeringar företagsgruppen (kreditrisk) exponering
riskvägt 
belopp minimikrav (8%)

kommun och andra samfälligheter 18 791 — —

institutexponeringar 909 632 181 926 14 554

företagsexponeringar 695 272 695 272 55 622

hushållsexponeringar 1 166 950 875 213 70 017

oreglerade poster 498 699 498 699 39 896

övriga poster 141 408 141 408 11 313

Totalt 3 430 752 2 392 518 191 402
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rapport över totalresultat

resultaträkning
belopp i tsek not

20110101
–20111231

20100101
–20101231

övriga rörelseintäkter 27 13 218 14 891
13 218 14 891

Rörelsens kostnader
övriga externa kostnader 28, 29 –16 471 –16 601
avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 30 –3 307 –1 408
Rörelseresultat –6 560 –3 118

Resultat från finansiella poster
resultat från andelar i koncernbolag 31 13 030 44 827
resultat från andelar i intressebolag 32 –23 2 370
ränteintäkter och liknande resultatposter 33 32 7
räntekostnader och liknande resultatposter 34 –37 –3 262
Resultat efter finansiella poster 6 442 40 824

Bokslutsdispositioner
bokslutsdispositioner, övriga 35 9 000 –1 969
Resultat före skatt 15 442 38 855

inkomstskatt 36 –700 2 129
årets resultat 14 742 40 984

belopp i tsek
20110101

–20111231
20100101

–20101231

årets resultat 14 742 40 984
övrigt totalresultat — —
Summa totalresultat för året 14 742 40 984

mODErBOlagEt

mODErBOlagEt
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balansräkning
belopp i tsek not 20111231 20101231

TILLGåNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 37 16 563 7 524

16 563 7 524
Materiella anläggningstillgångar
inventarier 38 1 270 1 467

1 270 1 467
Finansiella anläggningstillgångar
andelar i koncernbolag 40 203 681 195 911
innehav i intressebolag 39 — —
andra långfristiga fordringar 41 4 800 4 800
uppskjuten skattefordran 42 2 183 2 811

210 664 203 522
Summa anläggningstillgångar 228 497 212 513

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
skattefordringar 2 361 1 357
övriga fordringar 1 994 1 554
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43 632 145

4 987 3 056

Kassa och bank 1 222 3 264
Summa omsättningstillgångar 6 209 6 320
SUMMA TILLGåNGAR 234 706 218 833

mODErBOlagEt
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belopp i tsek not 20111231 20101231

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
aktiekapital (14 876 420 aktier) 5  951 5 948
reservfond 18 485 18 485

24 436 24 433
Fritt eget kapital
överkursfond 153 270 153 072
balanserat resultat –48 560 –59 791
årets resultat 14 742 40 984

119 452 134 265
143 888 158 698

Obeskattade reserver
periodiseringsfonder 44 11 098 11 098

11 098 11 098
Långfristiga skulder
konvertibla förlagslån — 200
övriga skulder till kreditinstitut 45 — 4 000

— 4 200
Kortfristiga skulder
leverantörsskulder 4 109 2 721
skulder till koncernbolag 73 297 39 184
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 2 314 2 932

79 720 44 837
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 234 706 218 833
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ställda säkerheter  
och  ansvarsförbindelser
belopp i tsek not 20111231 20101231

Ställda säkerheter 47 4 615 4 615

Ansvarsförbindelser 47 36 500 35 500

eget kapital
bundet eget kapital fritt eget kapital

belopp i tsek aktiekapital reservfond överkursfond fritt eget kapital

Moderbolaget
Vid årets början 5 948 18 485 153 072 –18 808
årets resultat 14 742
inlösen av konvertibla skuldebrev 3 198
utdelning –29 752
Vid årets slut 5 951 18 485 153 270 –33 818

mODErBOlagEt

mODErBOlagEt
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kassaflödesanalys
belopp i tsek

20110101
–20111231

20100101
–20101231

Den löpande verksamheten
rörelseresultat före skatt 6 442 40 824
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
– avskrivningar 3 315 1 408
– övriga ej kassaflödespåverkande poster –8 512

9 749 42 744

betald skatt –3 061 –2 910
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 6 688 39 834

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar 10 057 14 494
ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder 34 883 26 959
Kassaflöde från den löpande verksamheten 51 628 81 287

Investeringsverksamheten
förvärv av immateriella anläggningstillgångar –11 846 –6 728
förvärv av materiella anläggningstillgångar –303 –251
investeringar i finansiella tillgångar –8 480 –29 175
avyttring/minskning av finansiella tillgångar 710 69
Kassaflöde från investeringsverksamheten –19 919 –36 085

Finansieringsverksamheten
likvid från inlösen av personaloptioner — 23 365
amortering av låneskulder –3 999 –1 625
utbetald utdelning –29 752 –64 869
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –33 751 –43 129

årets kassaflöde –2 042 2 073
Likvida medel vid årets början 3 264 1 191
Likvida medel vid årets slut 1 222 3 264

mODErBOlagEt
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Not 29  anställda och personalkostnader
20111231 20101231

könsfördelning i företagsledningen andel kvinnor, % andel kvinnor, %

Moderbolag

styrelsen 14 14

övriga ledande befattningshavare 25 17

20111231 20101231

löner, andra ersättningar och sociala kostnader
löner och 

 ersättningar
sociala 

kostnader
löner och 

 ersättningar
sociala 

kostnader

Moderbolag 6001) 189 6001) 190

20111231 20101231

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) — 6001) —

Moderbolaget totalt 6001) — 6001) —

1)  avser enbart ersättning till styrelsen. 

inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelse och Vd.

Not 27  övriga rörelseintäkter
20110101

–20111231
20100101

–20101231

Moderbolaget

övrigt 13 218 14 891

13 218 14 891

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

Not 28   arvode och kostnadsersättning 
till revisorer

20110101
–20111231

20100101
–20101231

Moderbolaget

PwC

revisionsuppdrag 560 450

revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 0 33

skatterådgivning 61 76

övriga tjänster 329 112

KPMG

övriga tjänster 102 90

Not 30  avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
20110101

–20111231
20100101

–20101231

Moderbolaget

balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande –2 807 –897

inventarier –500 –511

–3 307 –1 408

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
koncernbidrag redovisas över resultaträkningen i enlighet med 
rfr2. 

Koncernuppgifter
av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
0% (7,3%) av inköpen och 99,8% (99,0%) av försäljningen andra 
 företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 36  inkomstskatt
20110101

–20111231
20100101

–20101231

Moderbolaget

periodens inkomstskatt –72 –1 553

aktuell skatt hänförlig till koncernbidrag — 3 682

uppskjuten skatt –628 —

–700 2 129

avstämning av effektiv skatt % belopp % belopp

resultat före skatt 15 442 38 855

skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 –4 061 26,3 –10 219

ej avdragsgilla kostnader –11 –118

ej skattepliktiga intäkter 4 060 12 521

schablonränta hänförlig till periodiseringsfond –60 –55

uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år –628 —

uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag — —

–700 2 129

Not 33   ränteintäkter och 
liknande resultatposter

20110101
–20111231

20100101
–20101231

Moderbolaget

ränteintäkter 30 —

övrigt 2 7

32 7

Not 31   resultat från andelar i koncernbolag
20110101

–20111231
20100101

–20101231

Moderbolaget

realisationsresultat dotterbolag
                         

30 —

utdelning från dotterbolag 13 000 44 827

13 030 44 827

realisationsresultet avser försäljningen av dotterbolaget collector securities ab.

Not 32   resultat från andelar i intressebolag
20110101

–20111231
20100101

–20101231

Moderbolaget

utdelning från intressebolag — 2 781

resultat vid försäljning  
av intressebolag –23 –411

–23 2 370

resultat vid försäljning av intressebolag avser en justering av den preliminära 
 försäljningskalkylen för brf stråvalla. kalkylen är nu fastställd.

Not 34   räntekostnader och 
liknande resultatposter

20110101
–20111231

20100101
–20101231

Moderbolaget

räntekostnader till kreditinstitut — –178

räntekostnader konvertibellån –29 –3 083

övriga räntekostnader –8 –1

–37 –3 262

Not 35  bokslutsdispositioner, övriga
20110101

–20111231
20100101

–20101231

Moderbolaget

erhållna och lämnade koncernbidrag                   9 000 —

avsättning till periodiseringsfond — –1 969

9 000 –1 969

under 2011 råder en ny princip enligt rfr2 som anger att koncernbidrag hos moder
bolaget ska gå över resultaträkningen. 
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Not 37  balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
20111231 20101231

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 10 178 4 248

nyanskaffningar 11 846 6 728

avyttringar och utrangeringar — –798

22 024 10 178

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –2 654 –2 454

årets avskrivning enligt plan –2 807 –897

återläggning avskrivning på avyttringar — 697

–5 461 –2 654

Redovisat värde vid periodens slut 16 563 7 524

Not 38  inventarier
20111231 20101231

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 173 3 922

nyanskaffningar 303 251

avyttringar och utrangeringar — —

4 476 4 173

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –2 706 –2 195

avyttringar och utrangeringar — —

årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden –500 –511

–3 206 –2 706

Redovisat värde vid periodens slut 1 270 1 467

Not 39  innehav i intressebolag
20111231 20101231

Moderbolaget

Vid årets början — 480

ökning genom rörelseförvärv — —

aktieägartillskott — —

försäljning — –480

Utgående balans — —

bolagets innehav i intressebolag, vilka alla är onoterade, är som följer:

namn eget kapital resultat ägarandel, %

2010 —

Zinwin ab, 5567353393, göteborg —

sm baden holding ab, 5567093629, sollentuna —

NOTER
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Not 40  andelar i koncernbolag
20111231 20101231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 195 911 171 536

inbetalda emissioner — 24 000

årets förvärv 8 480 375

årets avyttring –710 —

203 681 195 911

specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag:

dotterbolag / org nr / säte antal andelar andel i % redovisat  värde

collector credit ab, 5565970513, göteborg 1 494 220 100,00 135 200

collector capital ab, 5566429204, göteborg 100 000 100,00 100

collector finance & law ab, 5565275418, göteborg 1 000 100,00 57 000

collector finland oy, 20733279, helsingfors 1 000 100,00 26

payport gmbh, hrb191904, münchen 250 100,00 225

fastighets ab stråvalla ii, 5567497903, kungsbacka 1 000 100,00 150

fastighets ab stråvalla, 5567353395, kungsbacka 1 000 100,00 73

öob finans ab, 5567492383, stockholm 5 000 50,00 2 500

collector norge as, 987904119, oslo 8 996 75,00 8 407

203 681

Not 42  uppskjuten skattefordran
20111231 20101231

Moderbolaget

uppskjuten skatt avseende 
 underskottsavdrag 2 183 2 183

uppskjuten skatt avseende  
nedskrivning av aktier och andelar — 628

2 183 2 811

Not 43   förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

20111231 20101231

Moderbolaget

förutbetalda leverantörsfakturor 285 75

övriga upplupna intäkter 233 —

övriga förutbetalda kostnader 114 70

632 145

Not 44  obeskattade reserver
20111231 20101231

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 1 969

11 098 11 098

Not 41  andra långfristiga fordringar
20111231 20101231

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 800 —

årets förvärv — 4 800

4 800 4 800

Not 45   övriga skulder till kreditinstitut
20111231 20101231

Moderbolaget

förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen — 4 000

— 4 000
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Not 47  ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
20111231 20101231

Moderbolaget

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

aktier collector credit ab 4 615 4 615

Summa ställda säkerheter 4 615 4 615

Ansvarsförbindelser

borgensförbindelser till förmån för collector finance & law ab 20 500 20 500

borgensförbindelser till förmån för collector credit ab 11 000 10 000

borgensförbindelser till förmån för öob finans ab 5 000 5 000

36 500 35 500

generell obegränsad borgen för collector credit ab

Not 46  upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20111231 20101231

Moderbolaget

övriga upplupna kostnader 2 314 2 932

2 314 2 932

göteborg den 9 mars

 jan kvarnström lena apler
 Ordförande Verkställande direktör

 fabian hielte erik selin claes kinell christoffer lundström larserik jansson Vilhelm schottenius

Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 mars

 johan rippe michael lindengren
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
 collector ab för år 2011. bolagets årsredovisning och koncern
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument  
på sidorna 25–62. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
 årsredovisningen och koncernredovisningen
det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en 
 rätt visande bild enligt internationella redovisningsstandarder ifrs, 
såsom de antagits av euoch årsredovisningslagenoch för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedö
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
international standards on auditing och god  revisionssed i sverige. 
dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. en revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över
gripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovis
ningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den  
31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagenoch koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2011 och av dess resultat och kassa
flöden enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de anta
gits av euoch årsredovisningslagen. förvaltningsberättelsen är fören
lig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens för
valtning för collector ab för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlustoch det är styrelsen och 
 verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i sverige.

som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrel
sens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen gran
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk
tören 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 de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ända
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget  
i  förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
 verk ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

revisionsberättelse

göteborg den 9 mars 2012

 johan rippe  michael lindengren  
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Lars Jansson, General Counsel.
Lars är Collectors chefsjurist. Tidigare har Lars arbetat på advokat byrå och varit 
bolagsjurist på ett börsnoterat fastighetsbolag. Lars intresserar sig för litteratur 
och matlagning. Fritiden  spenderar han helst i sommartorpet på Tjörn. 

Johan Möller, CRO.
Johan har en lång bakgrund inom bank och finans
branschen, bland annat från Securum Finans, Spar
banken och Den norske Creditbank (DnC). Tillsammans 
med Lena Apler och  Alexander  Todoric startade han 
Collector AB 1999. Hans största intressen är golf,  
måleri, skidåkning och historia. 

Daniel Åhrman, 
Head of Corporate 
Credit.
Daniel har en bakgrund 
inom försäljning av struk
turerad finansiering på 
olika finansbolag i Europa 
samt på SEB Merchant 
Banking. Fritiden spen
deras med familjen,  
musik, sport, mat och 
andra aktiviteter som  
förhöjer livskvaliteten. 

lEDanDE funktiOnEr
Åsa Hillsten Eklund, 
Marketing Manager.
åsa har en bred erfarenhet av 
 försäljning och marknadsföring.  
Hon har arbetat inom affärs
utveckling, organisation och 
sälj strategi både i Europa och  
i USA bland annat på Strålfors, 
för Volvo Cars och med Volvo 
Ocean Race. åsas intressen  
är segling, skid åkning, resor, 
 familjen,  bygga hus, mat lagning 
och  löpning. 

Alexander Todoric, Head of Collector Collection.
Alexander har mångårig erfarenhet från bank och finansbranschen där 
han bland annat arbetat på Securum Finans, Retriva Kredit och Venantius. 
1999 startade Alexander  Collector AB tillsammans med Lena Apler och 
Johan Möller. Alexander har ett stort intresse för ishockey och fiskar gärna 
på sin fritid.
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lEDanDE funktiOnEr

Miika Engström, CEO 
Collector Finland OY, 
tillförordnad Head of 
Commerce.
Miika har en bred bakgrund  
från bland annat American 
Express, Management Events  
och Finska utrikesministeriet. 
Fritiden ägnar Miika åt  
familjen, roliga resor, golf, 
 innebandy och ishockey.

Claes Paulsson, Head of Collector Consumer.
Claes Paulsson har lång erfarenhet från finansbranschen i 
Norden och har tidigare bland annat varit VD för Telia Finans 
och Country Manager för Telia Danmark. På sin fritid spelar 
han golf och åker skidor, helst med familj och vänner.

Lena Apler, CEO.
Lena är koncernchef och VD. Tillsammans med Johan Möller och Alexander Todoric 
 grundade hon Collector 1999. Lena har en lång bakgrund från bank och finansbranschen 
med ledande befattningar inom SEB, Den norske Creditbank (DnC) och Société Générale 
samt som VD för Securum Finans. Lena ägnar gärna tid åt jobb, resor, träning och dvärg
schnauzern Hjalmar. 

Stefan Alexandersson, Deputy CEO, CFO och CIO. 
Stefan är vVD, finans och ITChef. Stefan har bred erfarenhet från ledande befattningar  
i olika  branscher, bland annat som CFO på Simonsen, Yves Rocher Norden och Dockers  
division of Levi Strauss Europe samt VD på Totalinkasso. Han tycker om friluftsliv och 
musik, är svag för snabba bilar och goda viner.

Gudleiv Björklund, CEO Collector Norway AS.
Gudleiv har en bakgrund från arbete med  investeringar i 
 tillväxtbolag på Invex Group samt har arbetat på Salomon 
Smith Barney och Norsk Hydro Finans. Fritiden spenderas 
helst med familjen, flygning och löpning.
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Ebba Bucht Lugani. 
Suppleant sedan 2008.
Ebba är VD på modehuset House of 
Dagmar. Ebba har en bakgrund inom 
investment banking på Morgan 
 Stanley i London och som manage
ment konsult på Cordial Business 
Advisers. 

Lars-Erik Jansson. 
Vice ordförande sedan 2006.
LarsErik Jansson var fram  
till årsskiftet 05/06 VD och 
 koncernchef för det börs
noterade fastighetsbolaget 
Castellum. Dessförinnan var 
han vice VD i Bostads AB 
Poseidon. Övriga styrelse
uppdrag: Göteborg Första 
Regionen (ordförande), 
 Fastighetsägarna Sverige 
(vice ordförande), AB 
 Gullringsbo Egendomar, 
 Aranäs KB (ordförande), 
Svenska Hus Förvaltning  
AB (ordförande), Ekan AB 
 (ordförande), Liljewall 
 Arkitekter samt MVB Bygg.

Vilhelm Schottenius. 
Ledamot sedan 2008. Vilhelm arbetar med affärs
utveckling och styrelseuppdrag. Han är bland annat 
 medgrundare till Björn Borg AB,  Lunarworks (Lunarstorm) 
och Repairshop Sweden AB. Övriga  styrelseuppdrag: 
Björn Borg AB, Procurator, Ernströmgruppen AB, Identity 
Works, Stampen Media Partner, Sportmanship och 
Repairshop Sweden AB. 

Christoffer Lundström. 
Ledamot sedan 2007. Christoffer är idag affärsutvecklare 
på Provobis Holding AB Gruppen. Övriga styrelse
uppdrag: Harrys Pubar AB, Future Pawnbroker in 
 Scandinavia AB, Provobis Holding AB, Provobis Invest AB 
och KL Capital AB.

Johan Möller.
Styrelseledamot sedan 
1999, suppleant sedan 2007. 
Johan är en av grundarna 
till Collector AB och är CRO 
på Collector med bakgrund 
från Securum Finans, Spar
banken och Den norske 
Creditbank. 

stYrElsE
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Erik Selin.
Styrelseledamot sedan 2011.
Erik är ägare och VD i Fastig
hets AB Balder, tillika stor
ägare i Collector. Övriga 
 styrelseuppdrag: Skand
renting AB, Catena AB samt 
Corem Property Group AB.

Claes Kinell.
Ledamot sedan 2007. Claes är ägare och VD på Muirfield Invest AB. Övriga styrelse
uppdrag: StayAt AB, Kungssundet Fastighets AB, Pluggit GmbH, Unisport AB och 
PGA National. 

Lena Apler. 
Styrelseledamot sedan 1999. KoncernVD för Collector AB tillika en av grundarna med 
bakgrund från SEB, Den norske Creditbank (DnC) och Société Générale samt som VD 
för Securum Finans. Övriga styrelseuppdrag: Västsvenska handelskammaren, Svolder 
AB (publ), Skogssällskapet och Svenska Garantiprodukter AB.

Fabian Hielte. 
Ledamot sedan 2009. VD Ernström & C:o. Övriga styrelseuppdrag: 
Platzer Fastigheter och Svedbergs.

Jan Kvarnström. 
Ordförande sedan 2007. Jan Kvarnström har senast varit Executive 
Chairman i Lindebrook Ltd, ett private equity bolag med fokus på 
den ryska marknaden. Dessförinnan var Jan medlem i verkställande 
ledningen för Dresdner Bank AG och CEO för bankens omstruktu
reringsenhet IRU. Därtill har Jan tidigare bland annat varit VD och 
koncernchef i Esselte och Securum samt haft ledande befattningar 
inom Nordea och Bonnierkoncernen. Övriga styrelseuppdrag: 
 Styrelseordförande i Castellum, Senior advisor i Investcorp.  
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aDrEssEr

Collector
Östra Hamngatan 24
Box 11914
404 39 Göteborg
Tel  031750 21 00
Fax 031750 21 01

Collector
Torsgatan 13 A
Box 5114 
102 43 Stockholm 
Tel  08459 86 00
Fax 08459 86 01

Collector
Nordenskiöldsgatan 8
Box 4008 
203 11 Malmö
Tel  040661 23 00
Fax 040661 23 01

Collector
PayPort GmbH
Stollbergstrasse 11
80539 München
Tyskland

Collector Norge AS
Drammensveien 123 
PB 424 Skøyen
0213 Oslo
Norge

Collector Finland Oy
Arabiankatu 12 
PL 79
00560 Helsingfors
Finland

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

Solberg ∙ Tryck: Göteborgstryckeriet ∙ Foto: Pete Clarke m fl
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