
Box 11914 • Östra Hamngatan 24
404 39 Göteborg
Telefon 031-750 21 00
www.collector.se

C
o

lleC
To

r Å
r

sr
ed

o
v

isn
in

G
 2

0
0

8

so
lb

er
g 

 • 
 T

ry
ck

 G
öt

eb
or

g
st

ry
ck

er
ie

t 
 • 

 F
ot

o 
o

la
 K

je
lb

ye
 m

ed
 f

le
ra

Å r s r e d o v i s n i n G  2 0 0 8

Tio år som 
uppstickare på 

finansmarknaden
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Tel  040-661 23 00
Fax 040-661 23 01
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Pb. 107 Alnabru
0614 Oslo
Norge

Collector Finance & Law
Mannerheimintie 18
00100 Helsinki
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www.collector.se  
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2008 i korthet

Nyckeltal 2008 2007 2006

Balansomslutning, MSEK 1 570 973 565
Resultat före skatt, MSEK 60,5 42,6 23,1
Avkastning Eget kapital, %1) 64,6 48,7 36,6
Avkastning Totalt kapital, % 2) 8,4 8,5 9,1
Räntetäckningsgrad 3) 2,0 2,7 2,6
Soliditet, % 4) 16,1 17,5 24,9
Vinstmarginal, % 5) 43 36 34

1.   Resultat före avskrivningar i procent av eget kapital
2.   Resultat före avskrivningar i procent av totalt kapital
3.   Rörelseresultat i relation till finansiella kostnader

4.   Eget kapital beräknas inkl förlagslån från ägare
5.   Rörelseresultat före avskrivningar i relation till  

omsättningen

Balansomslutningen per 31 december 2008 uppgick till 1 570 MSEK 
(973), en ökning med 61 procent jämfört med föregående år. 

Årets resultat före skatt uppgick till 60,5 MSEK (42,6),  
en ökning med 42 procent.

Vinstmarginalen uppgick till 43 procent (36).

Hög och stabil tillväxt inom samtliga affärssegment.

Nordisk expansion genom etablering i Finland och förvärv  
av Vector Capital AS i Norge.

Ny titelsponsor till Collector Swedish Open Women i Båstad.
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Mål

Övergripande mål
2010 ska vi vara en av tre aktörer som marknad och  
potentiella kunder associerar till när de tänker på  
finansiella tjänsteföretag.

Finansiella mål 
•		Tillväxt	om	minst	20	procent	per	år.	
•		Halva	tillväxten	ska	ske	organiskt.	
•		Resultat	före	skatt	överstigande	100	MSEK	inom	två	år.

Fokus 2009
•		Öka	marknadskännedomen	om	Collectors	erbjudande.
•		Öka	antalet	kunder	inom	kredithantering	och	factoring.
•	Fortsätta	förberedelserna	inför	eventuell	börsnotering.



Affärsområde Tjänster/lösningar Kunder Marknad Affärsvolym, MSEK 2008 2007

Privat
Omsättning 2008
186 MSEK

Lösningar som  
möjliggör försäljning 
på kredit samt 
ut- och  inlåning

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

Sverige, Norge,
Danmark,
Finland och
Tyskland

Kreditstock säljfinan-
siering och privatlån

Nykontraktering  
sälj finansiering och  
privatlån

970

1 302

498

1 089

Företag
Omsättning 2008
116 MSEK

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

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

Huvudsakligen  
Sverige, Norge 
och Finland

Volym, köpta fakturor

Volym, Kredit-
hanteringsuppdrag

1 100

600

466

400

Detta är Collector 
ollector Finance & Law är	ett	snabbväxande	
finansiellt	tjänsteföretag	som	erbjuder	tjänster	

som	förbättrar	kassa	flödet	och	likviditeten,	mini

merar	kreditförluster,	skapar	säkrare	affärsproces

ser	och	ökar	försäljningen.	Därut	över	erbjuds	även	in	och	

utlåning.	På	kontoren	i	Göteborg,	Stockholm,		Malmö,	Oslo	

och		Helsingfors	arbetar	sammanlagt	cirka	120	personer,	

varav	merparten	med	bakgrund	inom	bank,	finans	eller	juri

dik.	Våra	kärn	värden	kompetens,	tempo,	tillgänglighet	och	

	kreativitet	genomsyrar	allt	vårt	arbete.

En utpräglad nischaktör
Vi	är	en	nischaktör	och	kommer	så	att	förbli.	När	andra	strä

var	efter	att	bli	störst	strävar	vi	efter	att	tillföra	största	möjliga	

värde till våra kunder. Vår främsta styrka ligger i förmågan  

att	tänka	nytt.	Utifrån	vår	samlade	erfarenhet	från	bank	och	

finansområdet utvecklar vi tjänster som gör skillnad. Vi är  

inte	rädda	för	att	pröva	nya	grepp.	Tvärtom	är	det	en	av	våra	

 drivkrafter. Vi tror på utveckling som ett sätt att skapa goda 

affärer	–	för	våra	kunder	och	för	oss.	Till	vår	hjälp	har	vi	väl	

	inarbetade	rutiner	och	heltäckande	ITsystem.	Våra	kunder	

verkar	inom	olika	områden,	har	olika	behov	och	befinner	 

Stockholm

Göteborg

Oslo

Helsingfors

Malmö

sig	i	olika	utvecklingsfaser.	Här	finns	såväl	stora	noterade	

	fastighetsbolag	som	mindre	men	snabbt	växande	ehandels

företag.	Det	som	förenar	dem	är	önskan	att	effektivisera	sina	

affärsprocesser.

62%

38%

Erbjudandet

C

2



Kreditprövning
Lättillgänglig, 
aktuell kredit-
information.

Påminnelse
Vid förfallna 
och obetalda 
fakturor.

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

Säljfinansiering
Betalningslösningar 
till detalj- och 
distanshandel.

Factoring
Olika former 
av fakturaköp 
och belåning.

Kredithantering
Tjänster för att 
minimera kredittider 
och kreditförluster.

Tvistemål
Juridiskt biträde vid 
dispyter, tvistemål och 
domstolsförhandling.

Före-
byggande
juridik

Inlåning Utlåning
Sälj-
finansiering

Kredit-
prövning

Kredit-
hanteringFactoring Påminnelse

Långtids-
  bevakning &
fordringsköp

Tvistemål

Förebyggande juridik
Upprättande av avtal, 
biträde vid förhandling, 
allmän affärsjuridik.

Utlåning
Privatlån upp till 
50 000 kronor 
utan säkerhet. 

Inlåning
Attraktivt sparande 
för både privat-
personer och företag. 

Med smarta lösningar, ett utpräglat kundfokus och en effektiv 
organisation utgör Collector ett alternativ till  traditionella banker, 
advokatbyråer och inkassoföretag. 

I takt med att outsourcing av hela betal- och fakturerings-
processen blir allt vanligare ställs även högre krav på såväl 
 effektivitet och tempo som juridisk och finansiell kompetens. 
Tjänsterna omfattar hela transaktionskedjan, från den förebyg-
gande juridiken via finansieringslösningar och fakturahantering 

till bistånd vid tvister. Verksamheterna  kompletterar varandra 
och innebär även att följderna av en nedgång inom ett av 
om rådena minskar. 

Jämfört med traditionella banker, advokatbyråer och inkasso-
företag erbjuds lösningar som är smartare, flexiblare och mer 
anpassade. Ett väl utvecklat strukturkapital i kombination med 
kompetenta IT–system möjliggör  dessutom en hög kostnads-
effektivitet.

En unik bredd

Transaktionskedjan

Inlåning Säljfinansiering Factoring
Kredit- 

hantering Utlåning Juridik

Collector

Banker

Inkassoföretag

Advokatbyråer

Långivare
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10 år av utveckling  
och tillväxt
Trots den ekonomiska avmattningen blev 2008 ännu ett starkt år. Resultatet  
uppgick till 60,5 MSEK, en ökning med 42 procent jämfört med föregående år.  
Vår balansräkning passerade tidigt 1 miljard och är på god väg mot 2 miljarder.

2008 kom i hög utsträckning	att	präglas	av	turbulen
sen	på	världens	finans	och	kreditmarknader	och	den	
kraftiga	ekonomiska	inbromsningen	i	slutet	av	året.	
Visserligen tenderar varje ny finansiell kris att kallas 
den	”värsta	någonsin”,	men	frågan	är	om	inte	det	är	
just så den här gången.

För	Collectors	del	innebär	rådande	konjunktur	mer	

möjligheter	än	hot.	Vår	affärsmodell	gör	oss	förhållande

vis konjunkturokänsliga. Goda tider med hög konsum

tion gynnar vår verksamhet inom säljfinansiering och 

utlåning,	medan	sämre	tider	leder	till	ökade	volymer	

inom factoring och kredithantering. Just nu märker vi 

en	stark	efterfrågan	på	produkter	som	minskar	risken,	

förbättrar	kassaflödena	och	bidrar	till	intern	avlastning.	

På	alla	punkter	kan	vi	erbjuda	stöd.	Samtidigt	har	kri

sen	gjort	konkurrenterna	mer	defensiva,	vilket	vi	ska	

utnyttja genom att ta marknadsandelar och stärka vår 

position ytterligare. 

Stark tillväxt under 2008
För	vår	del	kännetecknades	2008	av	fortsatt	stark	till
växt	inom	i	princip	samtliga	segment.	Till	de	områden	
som	ökade	allra	mest	hörde	bland	annat	våra	tjänster	
inom	factoring,	inlåning	och	utlåning.	Utvecklingen	är	
delvis ett resultat av ett ökat fokus på riskminimering 
från	kunderna	och	delvis	en	följd	av	ett	förnyat	arbets
sätt när det gäller paketering och försäljning av våra 
tjänster. Vi har under året lagt ännu större kraft på att 
identifiera	specifika	kundbehov	och	utveckla	lösningar	
som	matchar	behovet.	Här	märker	vi	redan	tydliga	

resultat	och	med	vårt	nyinrättade	affärsutvecklingsråd	
ska	vi	bli	ännu	bättre	under	2009.

Att kunderna uppskattar vår strävan efter ständiga 

förbättringar	märks	tydligt	också	i	den	kundunder

sökning vi genomförde under året. Det sammanvägda 

omdömet	är	att	vi	är	professionella,	effektiva,	kreativa	

och levererar över förväntan. 

Inlåningsverksamheten	präglades	av	kraftigt	ökade	

volymer	under	hösten.	Höjningen	av	den	svenska	

insättningsgarantin från 250 000 till 500 000 kronor 

under	året	bidrog	starkt	till	en	ökad	efterfrågan	på	

våra	inlåningstjänster.	Idag	är	vi	i	princip	självfinansie

rade,	vilket	är	en	stor	styrka	i	dessa	finansiellt	turbu

lenta tider.

Etablering i Finland och Norge
Under	året	etablerade	vi	oss	på	allvar	i	Finland	och	
Norge.	I	oktober	2008	öppnade	vi	kontor	i	Helsingfors	
och	i	juli	förvärvade	vi	50	procent	av	Oslobaserade	
Vector	Finans	AS	med	verksamhet	främst	inom	kredit
hantering.	I	Finland	har	vi	sedan	tidigare	med	stor	
framgång	erbjudit	mindre	lån	till	privatpersoner.	Målet	
nu	är	att	etablera	Collectors	fulla	erbjudande	på	båda	
marknaderna.	I	detta	arbete	har	vi	stor	fördel	av	skal
barheten	i	vår	affärsmodell.	Vi	har	ett	starkt	koncept	
som	gör	det	möjligt	att	växa	kostnadseffektivt	och,	
trots	vissa	anpassningar,	snabbt	etablera	våra	tjänster.	
Vi	kommer	att	rekrytera	fler	lokala	medarbetare	men	
en	hel	del	av	arbetet	kommer	initialt	att	utföras	från	
kontoren	i	Sverige,	för	att	säkerställa	att	Collectors	 
kultur	och	affärsmodell	tillämpas.	

” För vår del 
 kännetecknades 2008 
av fortsatt stark till -
växt inom i princip 
samtliga segment.  
Till de områden som 
ökade allra mest hörde 
bland annat våra tjäns-
ter inom factoring,  
in  låning och utlåning.
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Collector 10 år
I	år	är	det	tio	år	sedan	Collector	grundades.	Då	var	det	
ekonomiska	läget	annorlunda.	ITbubblan	hade	ännu	
inte	hunnit	brista	och	alla	kurvor	pekade	fortfarande	
uppåt.	Flera	av	oss	som	var	med	vid	starten	hade	vår	
bakgrund	inom	bank	och	finans.	Några	av	oss	hade	
arbetat	med	återuppbyggnaden	av	det	svenska	bank
väsendet	efter	krisen	i	början	av	1990talet.	Vi	hade	
därigenom	en	relativt	omfattande	insikt	i	hur	bank
erna	fungerade	–	vad	de	gjorde	bra	och	vad	de	gjorde	
mindre	bra.	

Ett	område	de	inte	var	särskilt	bra	på	var	kund

anpassning	och	förmåga	att	tänka	i	nya	banor.	De	 

satt	helt	enkelt	fast	i	en	föreställning	om	hur	en	bank	

skulle vara. Det var här vi såg en möjlighet. Vårt mål 

var	–	och	är	fortfarande	–	att	utgöra	ett	mer	snabb

fotat	alternativ	till	storbankerna.	Och	det	har	vi	lyckats	

med.	På	tio	år	har	vi	etablerat	oss	just	som	en	utmanare	

med finansiella tjänster som täcker hela transaktions

kedjan. Det har varit roliga år under vilka vi steg för steg 

utvecklat	vår	affärsmodell,	förfinat	vårt	erbjudande	och	

successivt	vuxit	i	antal	kunder	och	med	arbetare.	

Ett	av	skälen	till	att	vi	lyckats	tror	jag	ligger	i	det	fak

tum att vi sedan starten haft som mål att vara kassa

flödespositiva	varje	enskild	månad.	Med	det	i	ryggen	

har	vi	vågat	tacka	nej	till	affärer	som	verkat	lockande	

initialt	men	kanske	inte	rätt	för	Collector	just	då.	Istället	

har	vi	kunnat	lägga	vår	kraft	och	energi	på,	för	oss,	rätt	

typ	av	affärer	vid	varje	tillfälle.

Collector Swedish Open Women
Ett	av	våra	övergripande	mål	är	att	2010	vara	en	av	tre	
aktörer som marknad och potentiella kunder associe
rar	till	när	de	tänker	på	finansiella	tjänsteföretag.	För	
att	lyckas	med	det	krävs	att	vi	blir	ännu	bättre	på	att	
synas.	Nöjda	kunder	är	fortfarande	bästa	marknads
föringen,	men	vi	ska	bli	bättre	på	att	ta	större	plats,	i	
debatten	och	genom	ökad	marknadsföring.	Som	ett	
led	i	detta	arbete	har	vi	under	året	gått	in	som	titel
sponsor	till	damtennisveckan	i	Båstad;	”Collector	
	Swedish	Open	Women”.	Det	är	en	stor	satsning	över	
tre	år,	mitt	under	lågkonjunktur	och	finanskris,	men	
som	känns	logisk	och	vältajmad	för	oss.	Evenemanget	
är	välkänt,	lovordat	och	målgruppen	helt	rätt.		Dess
utom	en	ny	vinkling,	eftersom	det	är	första	året	som	
damtennisen kommer till Båstad.

En engagerad partner
Att	vara	en	utmanare	och	ständigt	vara	beredd	att	
ompröva rådande idéer och tankemönster ställer 
stora	krav	på	kreativa	medarbetare,	med	engage
mang utöver det vanliga. Det kräver även kunder och 
samarbetspartners	som	vågar	prova	nya	idéer	och	
lösningar. Det är nu med stor spänning vi tar oss an de 
kommande tio åren. Den finansiella sektorn är under 
hårt förändringstryck och vi ska vara en del av dess 
utveckling. 

Ett	stort	tack	till	alla	som	bidrar!

Göteborg	i	mars	2009

Lena Apler
VD
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1999–2009
dec 1999
Collector köper första stora 
kreditportföljen

jan 2002
Rekonstruktionsuppdrag för 
ett antal riskkapitalbolag när 
IT-bubblan briserar

okt 2001
Etablering av kontor i 
Stockholm

Tillsammans med Hoist för-
värvar Collector ett större 
antal kreditportföljer från 
SEB

april 2003
Lansering av factoring-
verksamhet

april 2005
Lansering av inlåning

feb 2004
Köp av en liten finansverk-
samhet för postorder-
företag

dec 2004
Förvärv av Svefo AB med 
verksamhet inom kredit-
hantering och affärsjuridik

jan 2006
Förvärv av Electra Finans

feb 2006
Flytt till nybyggda  lokaler  
i Göteborg

mars 2006
Ernströmgruppen, Provo-
bisgruppen med flera blir 
delägare i Collector

maj 2006
Sponsring av GLTK:s  
juniorlag som döps till 
”Team Collector”

juli 2006
Uppskattat kundevene-
mang vid Swedish Open  
i Båstad

nov 2006
Etablerande av Contact 
Center i Göteborg

Collector 10 år
I april 1999 startar Collector sin verksamhet. Lena Apler, Johan Möller och 
Alexander Todoric, med ett gemensamt förflutet på Securum, etablerar  
det första kontoret på Stora Nygatan 33 i Göteborg.
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Omsättning, MSEK

150

120

90

60

30

0
07 080605040302010099

Antal anställda

mars 2007 
Jan Kvarnström, invald  
i styrelsen som ordförande

aug 2007
Lansering av ny internet-
tjänst för privatlån

okt 2007
Flytt till nybyggda l okaler  
i Malmö

jan 2008 
All personal och kunder  
i Göteborgs bjuds till 
 omtalade miljögalan  
”Leve Klotet” med Al Gore  
i Scandinavium

maj 2008 
Bildar gemensamt finans-
bolag med ÖoB Över-
skottsbolaget för att kunna 
erbjuda deras kunder ett 
kundkort

juli 2008 
Förvärv av norska Vector 
Finans AS (50%), med  
kontor i Oslo; Norge

sep 2008 
Öppnar kontor i Helsing-
fors, Finland 

okt 2008 
Collector ökar sitt stöd till 
organisationen Hand in 
Hand

jan 2009
Samarbete med reklam-
byrån Forsman & Bodenfors 
för att ta fram en varu märkes -
plattform

jan 2009 
Flytt till nybyggda lokaler  
i omskrivna ”Flat Iron  
Building” i Stockholm

feb 2009 
Klart att Collector blir ny 
titelsponsor av Collector 
Swedish Open Women i 
Båstad
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Vision

Affärsidé Collector Finance & Laws affärsidé är att erbjuda kreativa, kundanpassade och  
effektiva finansiella tjänster. 

Kreativa	och	kundanpassade	lösningar	innebär	att	kundens	behov	och	affär	sätts	i	fokus.	 

Målet	är	att	leverera	en	lösning	som	på	bästa	sätt	bidrar	till	att	uppnå	kundens	affärsmål.

Collector Finance & Laws vision är att vara uppstickaren som står för ett ny  tänkande 
inom finansbranschen och uppfattas som den ledande nischaktören i norra Europa 
inom våra Privat- och Företagstjänster.

Uppstickarstämpeln Collector	står	för	någonting	nytt	på	finansmarknaden;	ett	nytt	sätt	att	

tänka,	ett	nytt	sätt	att	jobba,	ett	nytt	sätt	att	paketera	finansiella	tjänster	och	ett	nytt	sätt	att	

ta	betalt.	Verksamheten	ska	präglas	av	affärsmässighet,	hög	etik	och	trans	parens. 

Nytänkande	Utvecklingen	inom	de	flesta	branscher	går	idag	snabbare	än	någonsin.	De	före

tag	som	snabbast	kan	anpassa	sig	och	utnyttja	de	möjligheter	som	utvecklingen	för	med	sig	

är	morgondagens	vinnare.	Collector	vill	vara	med	och	bidra	till	framgången.	För	att	lyckas	

krävs	ett	ständigt	ifrågasättande	av	gällande	konventioner	och	en	ständig	benägenhet	till	

nytänkande. 

Ledande nischaktör	Med	nischaktör	avses	en	fokusering	på	ett	antal	identifierade	branscher	

och	en	ständig	omprövning.	Kunderna	ska	erbjudas	tjänster	specifikt	anpassade	just	för	dem	

och	deras	behov.	Därigenom	skapas	värde	och	växtkraft	åt	både	kunderna	och	Collector.

Collector Finance & Laws övergripande mission är att skapa möjligheter för våra  
kunder att tjäna mer pengar.

För	våra	företagskunder	erbjuder	vi	tjänster	som	kan	bidra	till	förbättrad	likviditet	och	kassa

flöde,	minimerade	kreditförluster,	säkrare	affärsprocesser	och	administrativ	avlastning.	På	

detta sätt skapar vi förutsättningar för våra företagskunder att tjäna mer pengar.

För	privatpersoner	erbjuder	vi	ett	konkurrenskraftigt	sparerbjudande	med	hög	inlånings

ränta alternativt möjligheten att låna pengar på ett smidigt sätt.

Mission
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Våra kärnvärden
Kompetens
Vi ska tillföra värde åt våra kunder och hjälpa 
dem att nå sina affärsmål. Vår kompetens, den  
vi har i våra huvuden och den vi har upparbetat  
i form av strukturkapital, är det vi bygger vår 
verksamhet på. Vår definition av kompetens 
omfattar en professionalitet och en affärsmäs-
sighet i allt vi gör. Den kompetens vi för över till 
våra kunder ska levereras på ett snyggt sätt och 
under strikt affärsmässighet. Tider och avtal ska 
hållas. Relationer ska följas upp och utvecklas.

Tempo och tillgänglighet
Hög tillgänglighet är avgörande för vår fram-
gång. Våra kunder har rätt till snabba svar. Vi 
svarar och återkommer med svar, på mail och 
telefon. I de fall vi kan ska vi agera innan vi hin-
ner få frågan. När vi ser behovet hos kunden – 
befintlig eller potentiell – ska vi hitta en pas-
sande lösning och ta kontakt.

Kreativitet
Med kreativitet avses såväl själva lösningen på 
kundens behov, som förmågan att se behovet. 
Vi ska leverera lösningar som är lite smartare, lite 
bättre och lite effektivare än våra konkurrenter. 
Och vi ska göra det!

Mattias Bergström, Jurist

Martina Jevtic, Factoring

Rita Dempe, Chef Contact Center

Martina Skog, Jurist
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Växande marknad 
under 2008
Marknaden för finansiella tjänster fortsatte att växa under 2008. Till de främsta 
drivkrafterna hör en fortsatt hög andel konsumtion på delbetalning eller faktura. 
Därtill har även den finansiella turbulensen under året medfört att allt fler företag 
väljer att säkra sin likviditet genom att lägga ut betalningsprocessen på externa 
leverantörer.

ollector är verksamt på marknaden för 

kredit	hanteringstjänster.	Marknaden	för	

den	typen	av	finansiella	tjänster	mot	privat

personer och företag har ökat kraftigt under 

senare år. Utvecklingen drivs i hög utsträckning av för

ändrade konsumtionsmönster i form av en kraftigt 

ökad	andel	köp	på	avbetalning	eller	faktura.	Bara	under	

de senaste fem åren har andelen lån till hushåll avsedda 

för	ren	konsumtion	(bostäder	exkluderade)	ökat	med	

mer	än	150	procent.	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.

Förändrade skuld- och konsumtionsmönster
De	förändrade	konsumtionsmönstren	där	betalnings

flöden	jämnas	ut	och	konsumtion	sker	direkt	för	att	

återbetalas	senare,	märks	tydligt	i	statistiken	över	

skuldsättning	bland	såväl	företag	som	privatpersoner.	

Sedan	2003	har	den	totala	utlåningen	i	Sverige	ökat	

med drygt 60 procent till 4 126 miljarder. Utlåningen 

till svenska hushåll har under samma tid ökat med  

cirka	70	procent	till	2	139	miljarder.	

En	stor	del	av	hushållens	ökning	kan	förklaras	med	

ökade	bostadspriser	och	lån	till	följd	av	dessa.	Men	

även	övriga	lån	har	ökat	med	över	40	procent.	Typiska	

lån	i	denna	kategori	är	konsumtionsartiklar,	bilar,	elek

tronik och resor.

Trots	den	kraftiga	ökningen	är	andelen	rena	kon

sumtionslån	fortfarande	relativt	låga	i	Sverige	jämfört	

med	övriga	EU.	Detta	pekar	på	ytterligare	marknads

potential.

C

Tuula Johansson, privatlån Finland
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Patrik Mulet, 
Rådgivare Kredithantering
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Totala låneutvecklingen i Sverige 2003–2008, MSEK

Den totala utlåningen i Sverige uppgick  i slutet 
av 2008 till 4 126 miljarder kronor, en ökning med 
cirka 60 procent jämfört med 2003. Låga räntor 
och ett ökat utbud av krediter hör till några av 
drivkrafterna.
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Fortsatt hög utlåning
De	senaste	årens	tillväxt	har	bland	annat	berott	på	

goda möjligheter till relativt förmånlig lånefinansiering 

av	bostäder	och	ett	ökat	utbud	av	krediter.	Sett	till	året	

som helhet fortsatte utlåningen till allmän heten att 

öka	även	under	2008.	I	slutet	av	året	uppgick	den	

totala	utlåningen	till	2	140	miljarder	kronor,	en	ökning	

med nästan 10 procent jämfört med föregående år. 

Av	lånen	stod	bostadslånen	för	cirka	två	tredjedelar.	

Banker	och	bolåneinstitut	stod	fortsatt	för	en	stor	del	

av	det	utlånade	kapitalet	men	renodlade	finansbolag	

stärkte	sin	position,	särskilt	på	marknaden	för	konsu

mentkrediter.	Efterfrågan	på	mindre	lån	utan	säkerhet	

och	med	korta	avbetalningstider	var	under	året	fort

satt hög.

Till	följd	av	den	internationella	finanskrisen	och	den	

kraftiga nedgången i världsekonomin skedde dock  

en	kraftig	åtstramning	mot	slutet	av	2008	och	början	

av	2009.	Hur	detta	kommer	påverka	den	totala	ut	

låningen under året återstår att se.

Behov av nya tjänster
Under slutet av året slog den finansiella krisen och 

lågkonjunkturen	igenom	globalt	och	antalet	indu

strier	och	företag	med	likviditetsproblem	ökade	 

dramatiskt.	Inte	sällan	riskerar	kreditgivare	att	använ

das som en sista utväg för kortsiktiga lån genom att 

kunden	skjuter	upp	fakturabetalningen.

I	kombination	med	utvecklingen	mot	en	mer	låne

finansierad	konsumtion	innebär	detta	ett	ökat	fokus	

på	dels	förmågan	att	kunna	bedöma	risker,	dels	han

tera	det	ökande	flödet	av	fakturor.	Detta	har	i	sin	tur	

medfört	en	ökad	efterfrågan	på	effektiva	finansierings

lösningar och administrativ avlastning.

Fortfarande	sköts	vanligtvis	en	stor	del	av	adminis

trationen	internt,	men	antalet	företag	som	väljer	att	

anlita	en	extern	partner	för	hanteringen	av	hela	eller	

delar	av	betalningsprocessen	ökar	stadigt.	Det	möjlig

gör	för	företag	att	bibehålla	sin	likviditet	och	fokusera	

på	värdeskapande	aktiviteter	istället	för	administration,	

även	under	finansiell	turbulens.

Ökad konsolidering och öppnare marknad
Kredithanteringsbranschen	är	fortfarande	relativt	

fragmenterad med ett stort antal aktörer av olika stor

lek	och	med	olika	inriktningar.	Marknaden	är	dock	

under	konsolidering	och	Collector	avser	att	vara	en	

aktiv part i den pågående utvecklingen. Även om 

varje lokal marknad har sina egna kännetecken är 

kundernas	behov	av	kredithanteringstjänster	i	grun

den	relativt	likartade.	Ökad	öppenhet	och	ett	ökande	

behov	av	att	kunna	hantera	fordringar	över	gränserna,	

allt	kraftfullare	ITsystem	och	det	faktum	att	stora	fak

turavolymer	gynnas	av	volymhantering,	hör	till	de	

främsta drivkrafterna. 

I	början	av	2008	godkändes	en	ny	lag	på	EUnivå	

som öppnar upp marknaden för konsumentkrediter 

mellan	EUländerna.	Som	uppstickare	på	finansmark

naden	är	Collector	positiva	till	en	ökad	öppenhet	och	

jämförbarhet	mellan	konsumentkrediter	i	Europa.

MARKNAD

Utlåningen till 
svenska hushåll 2008

Bolåneinstitut, 62%

Banker, 34%

Finansbolag, 3%
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Låneutvecklingen till svenska hushåll 2003–2008, MSEK
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I sommar är det premiär för damtennis av högsta internatio-
nella klass i Båstad. Världens största damidrott alla kategorier 
kommer till en av Europas finaste tennisanläggningar. 
 Collector är titelsponsor för tävlingen och kommer att finnas 
på plats i Båstad under hela veckan. 

Collector Swedish Open Women kommer att spelas 
veckan innan ATP-tävlingen Catella Swedish Open. Målet är 
att etablera tennisveckorna i Båstad som det tredje största 
tennisevenemanget i Europa, efter Wimbledon och Paris. 

–Vi är en uppstickare i finansvärlden och har haft en 
mycket stark tillväxt under de senaste åren. Nu när våra kon-
kurrenter går på defensiven satsar vi offensivt och stärker 
vårt varumärke. Tennis är en perfekt sport att satsa på, en 
härlig kombination av dramatik, spänning och under hållning. 
Mycket slit vid baslinjen i kombination med ett och annat 
konstslag – precis som hos Collector. Dessutom känns det 
helt rätt att komplettera herrtävlingen med en damvecka. 
Det kommer stärka Båstads position inom tennisen ytterli-
gare, säger Lena Apler, VD.

Den sammanlagda prispotten uppgår till 220 000 dollar. 
Största affischnamnet hittills är den 18-åriga danska världs-
stjärnan Caroline Wozniacki, rankad som nummer 12. Täv-
lingen kommer att direktsändas i svensk TV och i ytterligare 
ett 50-tal länder. Förutom Collector är bland annat Sony 
Ericsson, SAAB, Elite Hotels, Dagens Industri och Kullaflyg 
partners till tävlingen. 

        Huvudsponsor för

Collector Swedish Open Women i Båstad

Swedish Open i tennis
Damturneringen
Collector Swedish Open Women  
arrangeras för första gången i Båstad  
den 4–11 juli 2009.

Herrturneringen 
 Catella Swedish Open  
hålls den 11–19 juli 2009.

”       Tennis är en perfekt sport att satsa på, en 
 härlig kombination av dramatik,  spänning och under-
hållning. Mycket slit vid baslinjen i kombination med 
ett och annat konstslag – precis som hos Collector.
Lena Apler, VD för Collector Finance & Law

Bilden: Caroline Wozniacki
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AFFäRsoMRåDe PRIVAT 

Smarta tjänster för 
 hushåll och företag
Affärsområde Privat erbjuder tjänster för såväl företag som privat personer.  
Våra  företagskunder erbjuds lösningar som möjliggör ökad försäljning  
medan  privatpersoner erbjuds in- och utlåning till attraktiva villkor.

ollectors affärsområde Privat	erbjuder	
tjänster	som	möjliggör	effektiva	och	säkra	

köp	mot	faktura	och	delbetalning.	I	erbju

dandet ryms lösningar för hela transaktions

processen,	från	grundläggande	kreditprövning	och	

administration	till	finansiering	och	avisering.	Samtliga	

tjänster	är	utformade	utifrån	ett	konsumentperspektiv,	

med enkelhet och nytänkande som viktiga ledord.

Lösningar för faktura och delbetalning
Collectors	erbjudande	inom	säljfinansiering	består	av	

kredittjänster	för	privatpersoner.	Tjänsterna,	som	säljs	

via	partners	(vanligtvis	detalj	eller	ehandelsföretag)	

gör det möjligt för konsumenten att handla på faktura 

eller	att	dela	upp	betalningen	på	två	eller	flera	tillfällen.

Oavsett	om	köpet	sker	i	butik,	eller	ehandel	erbju

der	Collector	en	helt	integrerad	lösning	som	inklude

rar	hela	processen	från	avisering	till	inbetalning.	Efter	

att	köpet	har	blivit	kreditkontrollerat	och	godkänt	sker	

utbetalning	och	Collector	tar	över	kreditrisken.	

Utöver själva finansieringen och administrationen av 

krediterna	står	Collector	även	för	ett	bra	skyltmaterial	i	

butikerna	och	löpande	utbildning	av	butikspersonal.

Hög efterfrågan
Lösningar som möjliggör köp på kredit är en marknad 

i	stark	tillväxt	och	Collector	är	idag	en	av	de	ledande	

aktörerna	i	Sverige.	Till	de	främsta	drivkrafterna	bakom	

den	ökade	efterfrågan	hör	en	kraftigt	ökad	ehandel	

och	en	ökad	andel	köp	på	delbetalning.	

Möjligheten	möter	kundernas	köpbeteende	sam

tidigt	som	chansen	till	merförsäljning	ökar.	Ur	kon

sumenternas	perspektiv	innebär	möjligheten	via	

ehandel	samtidigt	en	trygghet	eftersom	betalningen	

sker först efter att varan faktiskt har levererats. Admi

nistrationen	av	krediterna	och	delbetalningarna	tar	

dock	kraft	från	kärnverksamheten	och	allt	fler	företag	

väljer därför att lägga ut administrationen på en 

extern	partner.

Fokus på e-handel- och detaljhandel
Collector	har	under	senare	år	vuxit	mycket	kraftigt	

inom	området,	och	är	idag	en	av	de	marknadsledande	

aktörerna.	Bland	kunderna	återfinns	bland	annat	 

ÖoB	Överskottsbolaget,	byggvarukedjan	Byggmax,	

STS	Student	Travel	Schools,	fackhandelskedjan	Audio	

Video,	samt	ehandelsföretag.	Fokus	har	hittills	främst	

legat	på	den	svenska	marknaden.	Under	2009	kom

mer	kraftigt	ökade	marknadsaktiviteter	ske	i	Finland	

och	Norge	via	våra	egna	nyetablerade	kontor.	

Potentialen	på	dessa	båda	marknader	är	stor.	Markna

derna	är	betydligt	mindre	bearbetade	än	den	svenska,	

framför allt vad avser tjänster inom säljfinansiering. 

Samarbete med Extenda Financial Solutions
Försäljningen	av	kredittjänster	till	detaljhandeln	sker	i	

samarbete	med	Extenda	Financial	Solutions,	marknads

ledande	i	Norden	när	det	gäller	butiks	och	kredit

hanteringssystem.	Genom	samarbetet	kan	Collectors	

tjänster	integreras	i	Extendas	handelssystem.	Resultatet	

Claes Paulsson
Tel 0703-41 01 60
claes.paulsson@collector.se

Chef Affärsområde Privat C

Inlåning till marknadens  
bästa ränta 
Sedan våren 2005 erbjuder  
Collector attraktiva sparalternativ 
för både privatpersoner och före-
tag. Räntan varierar men uppgick  
i början av 2009 till 4 procent. 
Sparformen omfattas av den  
statliga insättnings garantin. 

Lån till privatpersoner
Till Collectors snabbast växande 
områden hör lån till privatper-
soner i Sverige, Norge och Finland.  
Lånen, som marknadsförs under 
varumärkena ”Joustolaina” i 
 Finland och ”Pluslånet” i Sverige 
och Norge, söks via internet och 
sträcker sig upp till 30 000 kronor.

In- och utlåning
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Finansiering för en bättre värld
Hand in hand är en ideell förening utan vinst-
intressen som jobbar för att stärka jordens fattigaste 
människor, främst i den sydindiska delstaten Tamil 
Nadu. I så stor utsträckning som möjligt utformas 
arbetet som hjälp till självhjälp och ökad egen-
försörjning genom insatser såsom eliminering av 
barnarbete och skolverksamhet samt självhjälps-
grupper, mikrofinansiering och entreprenörskap. 
Fokus ligger på fem projektområden:

•	 	Att	skapa	jobb	åt	fattiga	kvinnor	genom	 
att hjälpa dem starta företag.

•	 	Att	hjälpa	barn	i	arbete	att	gå	tillbaka	till	 
skolan.

•	 	Att	ge	tillgång	till	IT	och	främja	datoranvänd-
ning i byarna samt stärka demokratin.

•	 	Att	förbättra	hälsan	för	utsatta	grupper	genom	 
hälsoundersökningar, hälsokampanjer och 
sanitetsprojekt

•	 	Att	utveckla	miljötänkandet	genom	hållbar	
avfallshantering och bevattningsprojekt.

För att stötta organisationens arbete skänker 
 Collector 10 kronor per lån som ges till privat-
personer i Sverige, Norge och Finland.

                  2007 anordnade vi  
en tavelauktion bland våra 
med  ar betare där de insamlade 
 pengarna gick oavkortat till 
Hand in Hand. Att vi nu utökar 
samarbetet är ett litet men  
förhoppningsvis ändå effektivt 
sätt att bidra till en bättre och 
mer positiv värld.” 
Lena Apler, VD för Collector Finance & Law

”
Johan Lundin, Client Executive
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”Som Key Account Manager är jag ansvarig för ett antal av 
våra kunder. Mitt uppdrag är att se till att vi levererar det  
vi ska på bästa möjliga sätt. För att lyckas med det måste  
vi verkligen förstå kundens affär och vad som driver den.  
Häri ligger den stora utmaningen. Jag är även ordförande i 
Collectors nya affärsutvecklingsråd. Under 2008 har vi jobbat 
mycket med hur vi paketerar våra tjänster inom bland annat 
kredithantering. Lågkonjunkturen och oron på finansmarkna-
derna har medfört att efterfrågan på tjänster inom detta 
område vuxit kraftigt.” 

Martin Taranger, Key Account Manager

”Jag arbetade tidigare på Collectors kontor i Kalmar men blev 
under 2007 erbjuden att flytta över till kontoret i Göteborg. 
Nu jobbar jag på Contact Center mot våra återförsäljare.  
I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att göra kredit-
bedömningar, registrera och hantera avtal och ge service till  
våra återförsäljare. Målet är att både de och deras kunder ska 
uppleva processen så smidig och problemfri som möjligt.”

Johanna Maxson, Handläggare Contact Center

”

”
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blir	ett	system	som	hanterar	alla	steg,	från	kredit

prövning	till	avisering.	För	säljaren	i	butiken	tar	det	

bara	några	sekunder	att	handlägga	ansökan	och	 

kunden	får	besked	direkt	om	krediten	beviljats.

Utvecklingen under året
2008	var	ännu	ett	mycket	starkt	år	för	affärsområde	

Privat.	Omsättningen	uppgick	till	186	MSEK	en	ökning	

med	33	procent	jämfört	med	föregående	år.	Positio

nen som en av de ledande leverantörerna av tjänster 

inom	säljfinansieringsområdet	befästes	ytterligare,	

inte	minst	bland	medelstora	och	större	detalj	och	

ehandelsföretag.	

Införsäljningsprocesserna	när	det	gäller	kredittjänster	

mot	detaljhandelskedjor	skiljer	sig	från	Collectors	

övriga	tjänster.	Försäljningscyklerna	är	avsevärt	längre	

och	graden	av	kundanpassning	högre.	Etableringen	 

av	kontor	i	Norge	och	Finland	öppnar	dock	upp	för	en	

mer	offensiv	expansion	i	Norden.	Likaså	ses	möjlig

heten	över	att	anpassa	erbjudandet	och	påbörja	be	

arbetning	av	nya	kundsegment,	exempelvis	mindre	

företag. 

Även	in	och	utlåningsvolymerna	ökade	kraftigt	

under	året.	När	det	gäller	inlåning	bidrog	statens	

höjda insättningsgaranti och den kraftiga nedgången 

på	värdepappersmarknaden	positivt.	Trots	i	princip	

obefintlig	marknadsföring	ökade	insättningsvoly

merna med i snitt 74 procent under fjärde kvartalet 

2008.	

Efterfrågan	på	privatlån	till	privatpersoner	var	under	

året fortsatt hög. 

Några av våra nöjda kunder
Byggmax  
Byggmax är en byggmaterialkedja med 43 butiker 
i Sverige, 10 butiker i Norge och 1 butik i Finland. 
Omsättningen 2008 var cirka 2,1 Mdkr. Byggmax 
har cirka 400 anställda. Collector erbjuder 
Byggmax företags- och privatkunder att handla på 
delbetalning samt administrerar hela fakturahanteringen. Collector har till-
sammans med Byggmax lanserat ett kundkort som är helt integrerat med 
kassasystemet. Under 2008 har Byggmax börjat med e-handel och även här 
kan kunden betala med sitt kundkort.

Tvins
Tvins säljer konsumentprodukter inom träning, skönhet, 
hälsa och hushåll direkt till privatkunder i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Tvins är aktiva i Tyskland, Österrike 
och Schweiz via bolaget Trendpro GmbH. Produkterna 
marknadsförs via TV-reklam och internet. Omsättningen 
2008 var 230 MSEK (Tvins) och 110 MSEK (Trendpro). Tvins har 16 anställda. 
Collector administrerar Tvins fakturahantering i Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Tyskland samt erbjuder deras kunder att handla på del-
betalning.

sTs
Sedan 1958 har STS Student Travel Schools skickat elever 
på både språkresor och High School-studier världen över. 
STS erbjuder även collegestudier, språkkurser för vuxna 
samt möjlighet att åka som au pair. Detta gör STS till en 
ledande arrangör av utlandsstudier i Sverige. Utöver 
denna verksamhet ingår även STS Alpresor och City Airline i företagsgrup-
pen. Collector erbjuder STS kunder att köpa resor på delbetalning.

ÖoB
ÖoB AB är Sveriges ledande detaljhandelsaktör inom låg-
prissegmentet som varje dag skall överraska kunden med 
ett oslagbart lågpriserbjudande. ÖoB AB sysselsätter cirka  
1 500 personer och har åttio varuhus i Sverige. Under 
2008 omsatte ÖoB AB cirka 3,2 Mdkr. Collector har under 
2008 lanserat ett kundkort, ÖoB-kortet, tillsammans med ÖoB.
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AFFäRsoMRåDe FÖReTAg 

Tjänster som  
möjliggör tillväxt 

e flesta företag	har	som	mål	att	växa,	 

bli	större	och	öka	sina	marknadsandelar.	

För	detta	krävs	dock	kapital,	antingen	

eget	eller	lånat.	Inte	sällan	utgör	finan

sieringen	ett	hinder	för	den	fortsatta	tillväxten.	Till	

exempel	kan	långa	betalningstider	eller	säsongsmäs

siga variationer i orderingången medföra tillfälliga  

likviditetsproblem	som	bromsar	upp	tillväxttakten	

trots att intjäningsförmågan egentligen är god. 

Inom	affärsområde	Företag	ryms	ett	flertal	tjänster	

som	gör	det	möjligt	för	expansiva	företag	att	snabbt	

öka likviditeten.

Factoring som stärker likviditeten
Tjänsten	Factoring	innebär	att	Collector	köper	kunder

nas kundfordringar. Lösningen gör det möjligt för  

kunderna	att	fortsätta	växa	–	genom	att	förbättra	

	kassaflödet	och	öka	likviditeten	–	utan	att	öka	skuld

sättningen.	Dessutom	elimineras	risken	för	obetalda	

fakturor. 

Utöver	effektiv	tillförsel	av	rörelsekapital	sparar	

tjänsten	även	administrativa	resurser.	Collector	erbju

der	snabba	och	effektiva	tjänster	inom	kreditkontroll,	

kreditbevakning	och	påminnelsehantering.	

Förvärvade kreditstockar och fordringar 
De	flesta	kundreskontror	innehåller	någon	form	av	

avskrivna	kundfordringar,	så	kallade	bevakningsford

ringar,	vilka	i	boksluten	oftast	är	värderade	till	noll	kro

nor.	Collector	arbetar	aktivt	med	att	omvandla	dessa	

Affärsområde Företag erbjuder lösningar för företag som vill växa snabbare, 
 förbättra likviditeten, minska risken eller söker administrativ avlastning. 

avskrivna	fordringar	till	reda	pengar,	dels	åt	kunder	på	

löpande	basis,	dels	genom	förvärv	av	kreditstockar	

från	bank	och	finanssystemet.	Målet	är	att	kunna	

driva in fordran den dag kredit tagaren har återfått 

betalningsförmågan.

Företagskrediter
För	företag	som	står	inför	till	exempel	expansion,	för

värv	eller	generationsskifte	kan	Collector	erbjuda	

olika	typer	av	företagskrediter,	till	exempel	projekt,	

lager	och	objektsfinansiering.	Lånetyperna	har	under	

senare	år	vuxit	fram	som	ett	komplement	till	finansie

ring	via	banklån	eller	eget	kapital.	Företagskrediter	

gör det möjligt att genomföra transaktioner även i fall 

då	kapitaltillskott	genom	banklån	eller	eget	kapital	

inte är möjligt. 

Effektiva kredithanteringstjänster
Ytterligare	ett	hinder	i	vägen	för	den	fortsatta	till

växten	är	obetalda	fakturor.	Med	marknadens	mest	

effektiva	metoder	för	att	driva	in	utestående	ford

ringar,	medverkar	Collector	till	att	minimera	såväl	

 kreditförluster som kredittider. 

När	det	gäller	stora	och	mer	komplexa	fordringar	 

är	de	bakomliggande	processerna	och	erfarenheten	

avgörande.	I	motsats	till	traditionell	volyminkasso,	

	vilken	ofta	betyder	att	alla	fordringar,	oavsett	storlek,	

behandlas	och	inkasseras	på	samma	sätt,	anpassar	

Collector	hela	processen	utifrån	fordrans	beskaffenhet	

och storlek. Varje enskild kredithanteringsprocess 

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

Chef Affärsområde Företag
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”Som jurist på Collectors processenhet arbetar man både  
med kundprojekt och interna frågor. Mitt fokus ligger 
huvudsak ligen på allmän affärsjuridik, processföring och 
hyresmål. Som specialist inom immaterialrätt bistår jag även 
våra  kunder inom varumärkesområdet. Tidigare arbetade jag  
som biträdande jurist på en allmänpraktiserande advokatbyrå.

Collectors styrka ligger dels i bredden; att vi täcker upp alla 
steg i transaktionskedjan, och dels i att det finns utrymme för 
’nytänk’. Det gör att man har stora möjligheter att få se sina 
idéer realiserade.” 

Kamelia Arshi, Jurist

”Som rådgivare inom område kredithantering arbetar jag 
med ett antal olika kunder inom olika branscher. Mitt 
ansvar är att se till att de uppdrag de överlåter åt oss utförs 
på bästa sätt. Jag är uppdragsgivarens ombud och ser till 
att deras utestående fordringar blir betalda. Upplägget 
skräddarsys utifrån det specifika behovet. För kunden inne-
bär det att vi alltid kan leverera bästa  resultat och för mig 
innebär det ett omväxlande arbete som omfattar allt från 
förhandlingar med gäldenären till att agera ombud i dom-
stol. Sedan jag började på Collector i december 2006 har 
jag arbetat mycket med  fastighetsbranschen, så det har 
blivit något av ett  specialområde för mig.”

Daniel Olsson, Rådgivare Kredithantering

”

”
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skräddarsys därigenom för att passa den specifika 

kunden. 

Den höga graden av kundanpassning skapar förut

sättningar	för	att	lyckas.	Collectors	lyckandegrad	lig

ger	oftast	över	90	procent,	vilket	är	mycket	högt	jäm

fört	med	branschstandard.

Kredithantering hyra
Flera	av	Collectors	kunder	inom	kredithanterings

området	återfinns	inom	fastighets	och	hyresbran

schen.	Collector	har	för	närvarande	cirka	70	procent	

av	de	börsnoterade	fastighetsbolagen	som	kunder.	

För	att	hantera	den	komplexa	lagstiftningen	inom	

hyres sektorn har ett antal specialanpassade produkter 

och processer för indrivning av kommersiella hyres

fordringar	och	fordringar	mot	kvarboende	och	av	

yttrade	hyresgäster	tagits	fram.	Hit	hör	bland	annat	

tjänster för otillåten andrahandsuthyrning.

Kredithantering konsument
Som	en	konsekvens	av	den	snabbt	expanderade	verk

samheten	inom	säljfinansieringsområdet,	har	Collector	

under	senare	tid	även	vuxit	kraftigt	inom	renodlad	

konsumentinkasso. Verksamheten omfattar här främst 

stora	volymer	av	fordringar	på	relativt	små	belopp.	 

I	likhet	med	övriga	kredithanteringstjänster	bedrivs	

verksamheten genom specialanpassade processer 

utifrån	fordrans	beskaffenhet.

AFFäRsoMRåDe FÖReTAg

”                  Collectors styrka ligger 
 i att vi arbetar kund orien terat och 
erbjuder skräddarsydda  lösningar. 
Därigenom  skapar vi största möj liga 
värde för våra kunder.
Anna Sigurdsson,  
Teamchef Kredithantering Stockholm
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Några av våra nöjda kunder
ericsson 
Ericsson Network Technologies utvecklar 
och levererar produkter och system för 
telekommunikations- och kraftnät. Port-
följen av högteknologiska produkter 
innehåller bland annat kabellösningar för telekommunikationsnät, system 
för integration och skydd av fiberoptiska och kopparbaserade, mobila 
och fasta teknologier samt produkter och lösningar för kraftdistribution. 
Ericsson Network Technologies bedriver verksamhet i Sverige, Kina, 
 Brasilien, Stor britannien och USA och har cirka 800 anställda. Omsättningen 
2008 var cirka 3,7 Mdkr. Collector bistår Ericsson Network Technologies med 
inkassering av kundfordringar.

Fabege
Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag 
med inriktning mot kommersiella lokaler och fast-
ighetsutveckling. Verksamheten är starkt koncen-
trerad till delmarknader med hög tillväxt i Stock-
holmsregionen, främst Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. 
Den 31 december 2008 ägde Fabege 157 fastigheter till ett samlat värde av 
29,5 Mdkr. Bolaget har cirka 148 anställda och år 2008 var omsättningen 
cirka 2,2 Mdkr.

Folkspel 
Folkspel är föreningslivets eget spelbolag som ägs av  
75 riksorganisationer och har över 5 miljoner medlemmar. 
Folkspels uppdrag är att säkra och utveckla folk rörelsernas 
möjlighet att med egen insats öka sin intjänings förmåga. 
Produktportföljen består av BingoLotto, Sverige  lotten, 
Bingo Lottos Julkalender och Bingo på www.bingolotto.se. Genom åren har 
Folkspels största produkt BingoLotto genererat över 14 Mdkr till svenskt 
förenings liv. Omsättningen för Folkspel var 2008 cirka 985 MSEK. Collector 
bistår Folkspel med affärsjuridisk rådgivning och avtalsskrivning.

schenker sverige
Schenker utvecklar och producerar 
transporter samt logistik- och 
informations tjänster som möter  
marknadens krav på kvalitet, effektivi-
tet, enkelhet och miljöansvar. Schenker AB erbjuder allt från land- och sjö-
transporter till konsulttjänster samt lager- och logistiklösningar. Schenker 
Sverige har 3 800 anställda och omsatte 14 Mdkr 2007. Collector bistår 
 Schenker med affärs juridisk rådgivning samt inkassering av kundfordringar.

Bred juridisk kompetens
Inom	Collector	finns	även	tillgång	till	juridisk	expertis	

inom	samtliga	verksamhetsområden.	Tjänsterna	inom	

juridik	omfattar	hela	transaktionskedjan,	från	förebyg

gande	juridik	vid	avtalstecknande	till	biträde	vid	

tviste	mål.	Målet	är	alltid	att	bidra	till	en	snabb	och	

kreativ	problemlösning.	

Collector	har	positionerat	sig	som	ett	alternativ	till	

dagens	traditionella	advokatbyråer.	Utöver	hög	juridisk	

kompetens utgörs en av de stora konkurrensförde

larna	av	sättet	att	ta	betalt.	För	att	möjliggöra	full	 

kontroll	över	kostnaderna	erbjuds	fast	eller	takpris

sättning	på	samtliga	juridiska	tjänster.	I	motsats	till	

traditionella	advokatbyråer	finns	även	möjlighet	till	 

så	kallad	”success	fee”,	vilket	innebär	att	risken	i	tviste

målsärenden	delas	mellan	kunden	och	Collector.		

Utvecklingen under året
Omsättningen	för	affärsområde	Företag	uppgick	

2008	till	116	MSEK,	en	ökning	med	29	procent	jämfört	

med	föregående	år.	Tillväxten	var	betydande	inom	

samtliga	segment,	men	allra	starkast	inom	området	

factoring.	Inte	minst	mot	slutet	av	året	märktes	en	

rejält	ökad	efterfrågan.	Till	de	främsta	drivkrafterna	

hörde	den	kraftigt	försämrade	konjunkturen.	Försälj

ning	av	kundfordringar	är	då	ett	effektivt	sätt	att	för

bättra	kassaflödet	och	likviditeten.	

Även kredithanteringstjänster efterfrågades högt 

under	året.	Tillväxten	inom	säljfinansieringsområdet	i	

kombination	med	den	försämrade	konjunkturen	gör	

att	efterfrågan	förväntas	öka	ytterligare	framöver.	Mot	

bakgrund	av	detta	påbörjades	under	året	en	process	

för	att	stärka	erbjudandet	ytterligare,	inte	minst	gäl

lande	kredithantering	konsument.	Ett	personligt	

bemötande,	långsiktighet	och	respekt	för	den	enskilde	

utgör	viktiga	ledord	i	detta	arbete.	Målet	är	att	såväl	

kunden som slutkunden ska vara nöjda med hand

läggningen.
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En organisation  
med vilja att växa
Collectors mål är att fortsätta växa, organiskt och genom förvärv. En bärande del  
i denna strategi är att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med intresse 
för affärer och med förmåga att tänka i nya banor. 

et stora företagets fördelar i form av struk

tur,	ordning	och	reda	förenas	i	Collector	

med det lilla före tagets möjligheter till 

	flexibilitet.	Genom	att	skapa	lösningar	som	

till stora delar är anpassade efter den specifika kundens 

behov	kan	vi	leverera	unika	lösningar	till	konkurrens

kraftiga	priser.	I	förlängningen	leder	detta	till	att	

	kunderna	får	bättre	lösningar	på	sina	problem,	och	 

vi	själva	en	roligare	och	mer	utmanande	arbetsmiljö.

Erfarenhet från kundsidan
Collector	strävar	efter	att	i	alla	lägen	vara	en	utmanare	

på	finansmarknaden.	Målet	är	att	genom	nytänkande	

ligga	i	framkant	när	det	gäller	produkt	och	koncept

utveckling. 

För	att	kunna	skapa	avancerade	tjänster	som	tillför	

ett direkt kundvärde krävs gedigen kunskap om kun

dernas	verksamheter,	branscher	och	marknader.	Kom

binationen	av	medarbetare	med	bakgrund	från	olika	

branscher	är	därför	en	av	Collectors	främsta	tillgångar.	

Merparten	har	en	bakgrund	inom	bank,	finans	eller	

juridik,	men	när	det	gäller	branscherfarenhet	varierar	

erfarenheterna stort.

På	Collector	tror	vi	på	idén	om	en	mix	av	personer	 

i	olika	åldrar,	av	olika	kön	och	med	olika	intressen.	

Även	om	kompetens,	erfarenhet	och	förmåga	till	

nytänkande	alltid	är	styrande	vid	rekrytering,	är	målet	

att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor. 

Rutiner som medför skalbarhet
Collector	har	under	senare	år	vuxit	kraftigt	såväl	 

organiskt	som	genom	förvärv.	Antalet	medarbetare	 

på	kontoren	i	Göteborg,	Stockholm,	Malmö,	Oslo	och	 

Helsingfors	uppgick	i	slutet	av	2008	till	cirka	120	personer.	

Målet	är	att	under	god	lönsamhet	fortsätta	att	växa.	

Tillväxten	ska	ske	genom	kontinuerlig	kompetens	och	

konceptutveckling	i	kombination	med	ett	väl	upp

arbetat	strukturkapital	i	form	av	skalbara	processer,	

	rutiner	och	ITsystem.	Rutinerna	gör	det	möjligt	att	

leverera	kostnadseffektiva	och	kvalitetssäkrade	lös

ningar	anpassade	efter	den	specifika	kundens	behov.	

Skalbarheten	och	flexibiliteten	i	systemen	under

lättar	även	vid	etablering	på	nya	marknader	och	gör	

det	möjligt	att	snabbt	anpassa	verksamheten	efter	 

nya	behov.	Systemen	var	en	starkt	bidragande	orsak	

till	den	snabba	etableringen	i	Norge	under	året.	

Affärsutvecklingsråd inrättat
Samtliga	medarbetare	oavsett	befattning	och	geogra

fisk	placering,	uppmuntras	och	förväntas	bidra	i	arbe

tet	med	nya	lösningar	och	erbjudanden.	Inte	minst	

gäller	detta	medarbetare	med	kundkontakter.	Att	vara	

lyhörd	för	nya	behov	och	önskemål	kommer	alltid	att	

vara	nyckeln	till	framgång	för	Collector.	

För	att	driva	arbetet	och	fånga	upp	nya	idéer	i	orga

nisationen	tillsattes	under	året	ett	affärsutvecklingsråd.	

Rådet	består	av	representanter	från	olika	funktioner	

och	kontor.	Särskilt	fokus	under	året	har	legat	på	att	

utveckla och paketera lösningar för kredithantering.

DFör Collector är det viktigt att 
värna om miljön och därigenom 
bidra till en hållbar utveckling. 
Målet är att stärka den enskilde 
medarbetarens miljömedveten-
het för att därigenom påverka 
beteendet på såväl arbetsplatsen 
som privat.

Collectors främsta miljö-
påverkan består av den egna 
 organisationens energiförbruk-
ning samt koldioxidutsläpp rela-
terade till resor. Möten genomförs 
om möjligt via  telefon eller video-
konferens. 

I möjligaste mån väljs annars 
tåg eller kollektivtrafik som färd-
medel. För att begränsa den  
negativa påverkan på  miljön åter-
vinns kontors- och förbruknings-
material. Leverantörer med 
 miljö märkta varor och tjänster  
prioriteras vid  upphandlingar.

Med omsorg för miljön 
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Mentorerna Patricia Johannesson,  
Charlotta Oom och Lena Apler omringade 
av några av mentorprogrammets adepter.

Sedan hösten 2008 sponsrar Collector organisationen Mitt 
Liv. Målet med projektet är att erbjuda tjejer i gymnasieålder 
med invandrarbakgrund en inblick i företagande och ett 
 kontaktnät inom svenskt näringsliv. Ambitionen är att stärka 
tjejernas självförtroende för att våga tro och satsa på sig 
själva när de ska söka jobb, börja studera på högskola eller 
starta eget.

De deltagare som önskar kan genom projektet få en 
 mentor, en trygg vuxen med livserfarenhet, som kommer  
att finnas till hands med coachning och möjligheter att bjuda 
in sin adept till sina nätverk. 

Collector stöttar projektet ekonomiskt, men även med 
mentorer.

Läs mer på tjejerformangfald.se

 För mig som mentor är det ett 
unikt tillfälle att dela med mig av mina 
 erfarenheter och kunskaper. Om jag 
därigenom kan bidra till att en ung tjej 
vågar satsa på att påbörja en utbild-
ning, starta eget eller söka ett spän-
nande jobb är det väl investerad tid.

Charlotta Oom, Marknadschef och Mentor i Mitt Liv

Mitt Liv – tjejer för mångfald i arbetslivet 

”
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Koncernens verksamhet och koncernstruktur 
Verksamheten består av finansieringstjänster, kredithantering 

och affärsjuridik. Finansieringstjänsterna är riktade mot före

tagsmarknaden genom erbjudande om factoringtjänster och 

mot privatmarknaden genom säljstödjande finansiering som 

erbjuds genom distanshandeln och detaljistkedjor. Kredit

hantering är huvudsakligen inriktad på företagsmarknaden 

genom hantering och förvärv av obetalda fakturor och andra 

fordringar såsom till exempel förvärvade kreditstockar. Kon

cernens övriga verksamhetsområden omfattar utlåning och 

inlåning genom webbaserade tjänster samt företagskrediter. 

 Verksamheten är indelad i två affärsområden:

Affärsområde Privat omfattar inlåning, utlåning och finansie

ringstjänster till privatkunder.

Affärsområde Företag omfattar kredithantering, förvärvade 

kreditstockar, företagskrediter samt factoring. Dessutom ingår 

extern juridik.

Legalt bedrivs all finansieringsverksamhet samt in och 

 utlåning i Collector Credit AB, ett helägt dotterbolag som är 

ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn.

All uppdragsverksamhet, kredithantering och juridik bedrivs 

huvudsakligen i det helägda dotterbolaget Collector Finance 

& Law  AB.

Allmänt om verksamheten
Verksamheten bedrivs från kontoren i Göteborg, Stockholm, 

Malmö och sedan hösten 2008 också i Helsingfors och Oslo.

Osäkerhetsfaktorer
Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består främst av osäkerhe

ter i omvärlden såsom konjunktur och ränteläge. De största  

riskerna är likviditetsrisk och ökade kreditförluster. I båda fallen 

anser koncernen att verksamhetens känslighet mot föränd

ringar i omvärlden är relativt liten, beroende på att bolagets 

fordringmassa till stor del består av korta krediter och lån till 

privatpersoner med små belopp, vilket leder till ett stabilt likvid

flöde. Tillsammans med en effektiv kredithantering minimeras 

kreditförlusterna och därmed också osäkerhetsfaktorerna.

Väsentliga händelser under året
Koncernen har vuxit kraftigt under 2008 och ökat inom alla 

områden. Expansionen har varit betydande i  Finland, där 

bolaget med egna produkter har utvecklat en betydande 

marknadsandel.

I moderbolaget och kreditmarknadsbolaget har det under 

året genomförts emissioner för att möjliggöra fortsatt expan

sion med bibehållen stark kapitalbas.

Den globala finanskrisen har inte haft några negativa effekter 

på koncernens verksamhet, mer än en något förhöjd upp

låningskostnad, beroende på högre marknadsräntor under 

hösten. När andra bolag har haft svårt med anskaffning av 

kapital och lån har koncernen lyckats stärka sin lånestruktur. 

Effekten av finanskrisen och kraftiga fall på aktiemarknader  

har inneburit en kraftfull tillväxt av koncernens inlåningsverk

samhet, framför allt under sista halvåret.

Den globala lågkonjukturen har medfört skärpt kreditkon

troll, samt en tätare uppföljning för att parera en befarad risk 

för ökade kreditförluster.  Under 2008 har kreditförlusterna 

legat under prognosticerad nivå. Koncernens kreditrisker är 

koncentrerade till Sverige, Finland, Norge och små volymer 

säljkrediter till privatpersoner i Danmark och Tyskland.

I oktober genomfördes fusionen mellan Collector Credit AB 

och dess dotterbolag Collector Finans AB. Syftet med fusionen 

var att skapa en enklare struktur och administration.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Collector AB får härmed avge årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2008.
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Koncernens resultat
Koncernens resultat före skatt uppgår till 60 517 TSEK vilket väsentligt överträffar budget.

Resultaträkning, Collector koncernen (TSEK)
2008-01-01

–2008-12-31
20070101

–20071231
20060101

–20061231
20050101

–20051231
20040901
–20041231

Intäkter 290 730 228 145 149 726 86 610 7 608
Övriga intäkter 11 695 12
Summa intäkter 302 425 228 157 149 726 86 610 7 608

Rörelsens kostnader
Personalkostnader –65 100 –49 006 –42 404 –28 729 –3 098
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –17 889 –17 347 –15 057 –9 677 –581
Andra vinster/förluster netto –102 –357 –884 — —
Övriga kostnader –105 806 –96 065 –55 086 –35 073 –2 812
Summa kostnader –188 897 –162 775 –113 431 –73 479 –6 491

Rörelseresultat 113 528 65 382 36 295 13 131 1 117

Resultat från intressebolag –722 — — — —
Finansiella intäkter 3 551 1 255 909 3 147 1 551
Finansiella kostnader –55 840 –24 078 –14 144 –6 119 –1 473
Resultat efter finansiella poster 60 517 42 559 23 060 10 159 1 195

Skatt på årets resultat –16 270 –11 709 –6 064 –6 674 –413
Minoritetens andel av resultatet –11 — — — —
Årets resultat 44 236 30 850 16 996 3 485 782

Resultat per aktie för vinst hänförligt till Moderbolagets  
aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie) 3,46 14,46 10,68 2,92 0,71

Koncernens resultat är omräknat enligt IFRS för åren 2006, 2007 och 2008. Övriga år är omsättning reducerad med anskaffnings

värde avvecklade krediter för jämförbarheten.    

Nyckeltal
2008-01-01

–2008-12-31
20070101

–20071231
20060101

–20061231
20050101

–20051231
20040901
–20041231

Soliditet, % 1) 16,1 17,5 24,9 10,8 8,7
Balansomslutning, MSEK 1 570 364 972 744 565 326 462 418 186 824
Vinstmarginalnivå, % 2) 43,5 36,3 34,3 26,3 22,3
Kreditförlustnivå, % 3) 3,0 1,2 1,2 1,3 0,8
Avkastning Eget kapital, % 4) 64,6 48,7 36,6 45,8 10,4
Avkastning Totalt kapital, % 5) 8,4 8,5 9,1 4,9 0,9
Räntetäckningsgrad 6) 2,0 2,7 2,6 2,1 0,8

1. Eget kapital beräknas inkl. förlagslån från ägare
2. Rörelseresultat före avskrivningar i relation till omsättningen
3. Kreditförluster i relation till genomsnittlig utlåning

4. Resultat före avskrivningar i procent av eget kapital
5. Resultat före avskrivningar i procent av totalt kapital
6. Rörelseresultat i relation till finansiella kostnader
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Ägande
Koncernen ägs av grundare, ledning och övrig personal till 

37 procent, Ernströmgruppen 27 procent, StrategiQ Capital AB 

20 procent och övriga investerare 16 procent.

Personal
Medelantalet anställda uppgick i koncernen till 107 personer 

(91) varav 32 var män (32). I moderbolaget har VD och andra 

ledande befattningshavare överförts till dotterbolaget Collec

tor Credit AB. Moderbolaget har därför ingen anställd personal.

Utsikter för 2009
Koncernens satsning på de nordiska marknaderna har slagit 

mycket väl ut, vilket kommer att leda till fortsatt expansion 

inom denna region. Rådande lågkonjunktur innebär ökade 

affärsmöjligheter inom kredithantering, fordringsförvärv och 

factoringverksamheten. Koncernen kommer att fokusera på 

fortsatt tillväxt, hög lönsamhet och minimerade kreditförluster.

Kreditrisker samt kreditförluster
Riskkrediter och förvärvade kreditstockar
Inom detta segment består risken i värderingen av förvärvade 

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

förhållande till framtida utfall vid återbetalning och avveckling 

av krediterna.

Beroende på förvärvade portföljers ålder och kvalitet varie

rar löptiden mellan 5–20 år.

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

50 000 kronor till privatpersoner. Genom effektiva kreditsco

ringmallar och stort statistiskt material kan förlustrisken med 

stor sannolikhet beräknas i förväg. Avsättningar för befarade 

för luster görs löpande.

Säljfinansiering
Denna verksamhet omfattar alla typer av handelsrelaterade 

krediter till konsument, såsom delbetalning, konton och  

fakturor. Kreditscoringmallar tas fram för varje bransch och 

målgrupp. Ett mycket stort antal små krediter gör att kredit

förlusterna hålls på en sammantaget låg nivå.

Factoring
Kreditrisken består främst i att bedöma förvärvade fakturor, 

slutkundens betalningsförmåga, men också risken för invänd

ningar och tvister mot leverantören. Värderings och kredit

modeller som på ett tidigt stadium ska utvisa framtida risker 

har utarbetats.

För ytterligare information se stycken om finansiell risk

hantering på sidan 38.

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 förfo

gande stående vinstmedel, kronor 74 869 610, disponeras 

enligt följande:

Utdelas till aktieägarna med 1 kr/aktie 12 798 420
Balanseras i ny räkning 62 071 190

Summa 74 869 610

Koncernbidrag har – under förutsättning av årsstämmans god

kännande – netto erhållits med 4 500 000 vilket föranlett att 

fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatte

effekten, ökats med 3 240 000.

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 

69,9 procent och koncernens soliditet till 15,3 procent. Solidite

ten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt 

bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten i koncer

nen och i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 

betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej 

hindrar varken koncernen eller bolaget från att fullgöra sina 

förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforder

liga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed för

svaras 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.

FÖrvALTningsBErÄTTELsE
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Resultaträkning, koncernen
Belopp i TSEK Not

2008–01–01 
–2008–12–31

2007–01–01 
–2007–12–31

Intäkter 1 290 730 228 145
Övriga intäkter 2 11 695 12

302 425 228 157
Rörelsens kostnader
Personalkostnader 3 –65 100 –49 006
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 –17 889 –17 347
Andra vinster/förluster netto 5 –102 –357
Övriga kostnader 6, 7 –105 806 –96 065
Rörelseresultat 113 528 65 382

Resultat från finansiella poster
Resultat från intressebolag –722  —
Finansiella intäkter 8 3 551 1 255
Finansiella kostnader 8 –55 840 –24 078
Resultat efter finansiella poster 60 517 42 559

Resultat före skatt 60 517 42 559
Inkomstskatt 9 –16 270 –11 709
Minoritetens ande –11 —
Årets resultat 44 236 30 850

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 44 236 30 850
44 236 30 850

Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare 
under året (uttryckt i kronor per aktie) 10
– Före utspädning 3,46 14,46
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Balansräkning, koncernen
Belopp i TSEK Not 2008-12-31 20071231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 12 19 800 29 995

19 800 29 995
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 13 14 692 10 358
Goodwill 13 63 089 60 212

77 781 70 570

Innehav i intresseföretag 14 505 1 266
Kundfordringar och andra fordringar 16 793 826 421 962

794 331 423 228
Summa anläggningstillgångar 891 912 523 793

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 16, 17 612 913 411 351
Andra finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen 18  — 102
Likvida medel 19 65 539 37 498
Summa omsättningstillgångar 678 452 448 951
SUMMA TILLGÅNGAR 1 570 364 972 744

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (12 798 420 aktier) 20 5 119 2 133
Övrigt tillskjutet kapital 119 693 122 679
Balanserad vinst, inklusive årets resultat 78 649 45 196

203 461 170 008

Minoritet 1 724 —

Långfristiga skulder
Upplåning 21 169 958 61 957
Uppskjutna skatteskulder 22 17 478 14 322

187 436 76 279
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 357 7 608
Sociala avgifter och liknande avgifter 2 425 3 515
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 26 825 9 003
Aktuella skatteskulder 10 746 9 368
Övriga kortfristiga skulder 24 20 031 39 013
Upplåning 21 1 088 057 656 159
Derivatinstrument 15 22 302 1 791

1 177 743 726 457
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 570 364 972 744
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Eget kapital, koncernen
Belopp i TSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet kapital

Balanserad  
vinst inklusive 

årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 2007-01-01 1 592 117 569 22 878 142 039
Årets resultat 30 850 30 850
Registrerad nyemission 541 5 110 — 5 651
Utdelning –8 532 –8 532
Utgående balans 2007-12-31 2 133 122 679 45 196 170 008

Belopp i TSEK Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet kapital

Balanserad  
vinst inklusive 

årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 2008-01-01 2 133 122 679 45 196 170 008
Årets resultat 44 236 44 236
Fondemission 2 986 –2 986 — —
Valutakursdifferens –118 –118
Utdelning –10 665 –10 665
Utgående balans 2008-12-31 5 119 119 693 78 649 203 461

Belopp i TSEK Not 2008-12-31 20071231

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 125 000 125 000
Kontraktsfordringar för egna skulder 16, 21 856 688 529 814
Nettotillgångar i Collector Credit AB 206 118 113 918
Summa ställda säkerheter 1 187 806 768 732

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ställda säkerheter och 
 ansvarsförbindelser, koncernen

31



Kassaflödesanalys, koncernen
Belopp i TSEK

2008-01-01
–2008-12-31

20070101
–20071231

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 60 517* 40 267
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
– Kreditförluster 32 024 8 134
– Verkligt värde redovisning — –1 356
– Avskrivningar 17 889 19 639
– Nedskrivningar — 561
– Realisationsresultat 475 —
– Orealiserade kursdifferenser –13 979
– Övriga 932
– Ränta 6 087

103 945 67 245
Betald skatt –10 331 –7 184
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 93 614 60 061

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –193 770 –175 878
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –582 30 710
Kassaflöde från den löpande verksamheten 100 738 –85 107

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag –3 408 —
Förvärv av intressebolag –105 —
Avyttring av intressebolag 144 —
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –7 019 –8 491
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –5 960 –13 945
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 804 —
Förvärv av finansiella tillgångar –334 728 –225 510
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar — –8 134
Kassaflöde från investeringsverksamheten –349 272 –256 080

Finansieringsverksamheten
Nyemission — 5 651
Upptagna lån 486 726 350 439
Utbetald utdelning –10 665 –8 532
Minoritetsintresse 372 —
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 476 433 347 558

Årets kassaflöde 26 423 6 371
Likvida medel vid årets början 37 498 31 127

1 618 —
Likvida medel vid årets slut 65 539 37 498

* Erhållen ränta uppgår till 102 860 och erlagd ränta till –47 012.
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer 
Belopp i TSEK

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt 
RFR 1.1 kompletterande redovisningsregler för koncerner. Koncern
redovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden för
utom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder 
(inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultat
räkningen.

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 redovisningsprinciper 2008
Under 2008 har två nya tolkningsuttalanden från IFRIC trätt i kraft: 
IFRIC 11 ”IFRS 2 Återköpa av egna aktier och transaktioner mellan 
koncernbolag” och IFRIC 14 ”IAS 19 Begränsningar i förvaltningstill
gångars värde, minifonderingskrav och samspelet mellan dessa”.  
Tillämpningen av dessa har inte fått någon inverkan på Collector 
räkenskaper. Tilläggen till IAS 39 och IFRS 7 avseende omklassifice
ring av finansiella instrument, som publicerades och antogs av EU  
i oktober 2008 och tillämpas från och med 1 juli 2008, har inte fått 
någon inverkan på koncernens räkenskaper.

Nya redovisningsprinciper 2009 och 2010
Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 
2008 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu 
inte trätt i kraft. Nedan följer en preliminär bedömning av den 
påverkan som införandet av dessa standarder och uttalanden kan  
få på koncernens finansiella rapporter:

IFRS 8 Rörelsesegment
Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räken
skapsår som påbörjas från och med detta datum. Standarden 
behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment. 
Collector redovisar inte verksamheten uppdelad i segment då 
denna rekommendation endast gäller för bolag vars aktier är note
rade på börs.

IAS 23 tillägg Lånekostnader
Tillägget träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår 
som påbörjas från och med detta datum. Tillägget innebär att låne
kostnader ska inräknas i en tillgångs anskaffningsvärde i de fall de är 
direkt hänförliga till tillgångar som med nödvändighet tar en bety
dande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller för
säljning. Tillägget förväntas inte att få en väsentlig inverkan på kon
cernens räkenskaper.

IAS 1 tillägg Utformning av finansiella rapporter
Tillägget träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår 
som påbörjas från och med detta datum. Tillägget behandlar pre
sentationsformen för balansräkning, resultaträkning och kassaflöde 
och innehåller krav på tillkommande uppställningsformat för föränd
ringar i periodens resultatet hänförliga till icke ägarrelaterade trans
aktioner. Koncernen kommer att tillämpa tillägget till IAS 1 från och 
med den 1 januari 2009, vilket inte kommer att medföra en inverkan 
på koncernens räkenskaper, utan endast i begränsad omfattning 
påverka presentationsformen för koncernens räkenskaper.

Revised IFRS 3 Business combinations*
Standarden träder i kraft den 1 juli 2009 och gäller för räkenskapsår 
som påbörjas från och med detta datum. Standarden innehåller för
ändringar av hur framtida förvärv kommer att redovisas bland annat 
vad avser redovisning av transaktionskostnader, eventuella villko
rade köpeskillingar och successiva förvärv. Koncernen kommer att 
tillämpa standarden från och med den 1 januari 2010. Tillämp
ningen kommer framåtriktat att påverka redovisningen av förvärv 
som görs efter tidpunkten för ikraftträdandet.

IAS 27 tillägg Consolidated and separate financial statements*
Tillägget träder i kraft den 1 juli 2009 till följd av den nya IFRS 3 och 
gäller för räkenskapsår som påbörjas från och med detta datum.  
Tillägget medför följdändringar i IAS 27 vad gäller exempelvis hur 
förändringar i innehav ska redovisas för de fall när moderbolaget 
behåller respektive förlorar bestämmande inflytande över det ägda 
bolaget. Koncernen kommer att tillämpa tillägget från och med 
den 1 januari 2010. Tillämpningen kommer framåtriktat att påverka 
redovisningen av förändringar i innehav som görs efter tidpunkten 
för ikraftträdandet.
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NOTER

Utöver ovanstående är följande standarder samt uttalanden från 
IFRIC tillämpliga för Collectorkoncernen framöver, men förväntas 
inte ha någon väsentlig påverkan på koncernens räkenskaper.  
Tillämpas av Collector från den 1 januari 2009:
– IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang*
– IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram
– IFRIC 15 Agreements for the construction of Real Estate*
– IFRIC 16 Hedges of a net investment in a foreign operation*
–  IFRS 2 tillägg Aktierelaterade ersättningar: Vesting conditions  

and cancellations
–  IAS 32 och IAS 1 tillägg Puttable financial instruments and  

obligations arising on liquidation*
–  IFRS 1 och IAS 27 tillägg Cost of an investment in a subsidiary, 

jointlycontrolled entity or associate on a first time adoption*

Tillämpas av Collectorkoncernen från den 1 januari 2010:
– IFRIC 17 Distribution of noncash assets to owners*
–  IAS 39 tillägg Financial instruments: Recognition and  

Measurement: Eligible Hedged items*

*  Dessa standarder/tolkningar är ej antagna av EU vid denna tidpunkt. Angivna datum  
för tillämpning kan därmed komma att ändras till följd av beslut i samband med EUs  
godkännandeprocess. 

Koncernredovisning
Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) 
där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa stra
tegier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav upp
gående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effek
ten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att 
utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida 
koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. 
Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen och 
exkluderas då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv 
av dotterbolaget. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verk
ligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per 
överlåtelsedagen, plus utgifter som är direkt hänförbara till förvär
vet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och 
eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till 
verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt 
minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av 
identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktel
ser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger 
verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder 
och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resul
taträkningen. För utländska dotterbolag omräknas tillgångar och 

skulder till balansdagens kurs och intäkter och kostnader till genom
snittlig valutakurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas 
separat i eget kapital.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även 
orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas 
som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den 
överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterbolagen 
har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent  
tillämpning av koncernens principer.

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinne
hav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. 
Koncernen inräknar till intresseföretag även företag med lägre inne
hav än 20 procent av rösterna, men där betydande transaktioner i 
form av finansiering från ägarföretaget till investeringsobjektet sker. 
Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden 
och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Se not 14.

Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget 
efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. När koncernens andel i 
ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav 
i intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, 
redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen 
har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföre
tagets räkning.

Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess 
intresseföretag elimineras i förhållande till koncernens innehav i 
intresseföretaget. Även orealiserade förluster elimineras, om inte 
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov före
ligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för 
intresseföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera  
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

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

Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valu
tan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valuta
kursvinster 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.
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Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaff
ningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade rest
värdet 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 redovi
sas bland Andra vinster/förluster – netto i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över
stiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterbolagets/intresseföretagets identifierbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som 
immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas separat testas årli
gen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avytt
ring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den 
goodwill som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassa
genererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter 
som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov 
till goodwillposten. Collector ABkoncernen 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 (fem år).

Kostnader för utveckling eller underhåll av programvara kost
nadsförs när de uppstår. Kostnader som är direkt förknippade med 
utveckling av identifierbara och unika programvaruprodukter som 
kontrolleras av koncernen och som har sannolika ekonomiska för
delar under mer än ett år och som överstiger kostnaderna, redovi
sas som immateriella tillgångar. I kostnaderna ingår de kostnader för 
anställda som uppkommit genom utvecklingen av programvaru
produkter och en skälig andel av indirekta kostnader.

Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som till
gång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, fem 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 översti
ger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av till
gångens 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 göras.

Finansiella garantier
Koncernen har ett fåtal borgensåtaganden. Dessa redovisas till verk
ligt värde i årsredovisningen.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk
ningen, lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar 
som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den 
finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassifice
ringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfäl
let 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. Derivat och aktier i noterade bolag 
klassificeras som att de innehas för handel.

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

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avse
ende kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och 
ingår i resultaträkningens post Andra vinster/förluster – netto, dock 
redovisas nettot av valutavinster/förluster under posten Övriga 
intäkter. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovi
sas 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.
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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 omsättningstill
gångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 måna
der efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Lånefordringar och kundfordringar klassificeras som Kundfordringar 
och andra fordringar i balansräkningen.

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

Finansiella tillgångar som kan säljas 
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat 
och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas eller inte klas
sificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstill
gångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 
12 månader efter balansdagen. 

Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via resultaträkningen tillämpas likviddags
redovisning.

Utdelning på aktieinstrument som kan säljas redovisas i resultat
räkningen som en del av övriga intäkter när koncernens rätt att 
erhålla betalning har fastställts.  

Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva 
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång 
eller en grupp av finansiella tillgångar. När det gäller aktier som  
klassificerats som tillgångar som kan säljas, beaktas en betydande 
eller utdragen nedgång i verkligt värde för en aktie till en nivå som 
ligger under dess anskaffningsvärde, som en indikation på att ned
skrivningsbehov föreligger. Om sådant bevis föreligger för finansiella 
tillgångar som kan säljas, tas den ackumulerade förlusten – beräk
nad som skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt 
värde, med avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar som redo
visats i resultaträkningen – bort från eget kapital och redovisas i 
resultaträkningen. Nedskrivningar av egetkapitalinstrument, vilka 
redovisats i resultaträkningen, återförs inte över resultaträkningen.

Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen 
och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande 
omvärderingar. Bolaget tillämpar inte säkringsredovisning och redo
visar därmed derivatinstrumenten till verkligt värde via resultaträk
ningen i posten Andra vinster/förluster – netto. 

Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument åter
finns i not 15.

Kundfordringar och andra fordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och där
efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv
räntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminsk
ning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när 
det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna 
erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga 
villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet 
för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell 
rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna 
sedan mer än 60 dagar) betraktas som indikatorer på att ett ned
skrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens 
storlek för individuellt värderade fordringar utgörs av skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda 
framtida kassaflöden. Gruppbaserade reserveringars storlek baseras 
på historiska utfall och bedömt återvinningsvärde. Tillgångens 
redovisade värde minskas genom användning av ett värdeminsk
ningskonto 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.

Koncernen har i vissa fall fordringar med avtalad regressrätt. Det 
innebär att om motparten inte kan betala kan fordran återvinnas 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 tillägg för transaktionskostnader och därefter till upp
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Denna kategori omfattar bland annat skulder till allmänheten och 
skulder till kreditinstitut.
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Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek
tivräntemetoden.

Uppskjuten inkomstskatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmeto
den, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skat
temässiga värdet på tillgångar och skulder och dessa redovisade 
värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas 
emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör 
den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett 
rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken 
påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomst
skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den upp
skjutna skatteskulden regleras.

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

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

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Merparten av koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda.  
Åtaganden för ålderspension och familjepension för ett fåtal av 
bolagets anställda tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett 
uttalande från Redovisningsgrådets akutgrupp, URA 45, är detta en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har 
inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att 
redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan.

En avgiftsbestämd 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 ytterli
gare 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 
förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet,  
och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för 
omstrukturering innefattar kostnader för uppsägning av leasing
avtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs för fram
tida rörelseförluster.

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller  
kommer att erhållas för koncernens löpande verksamhet. Intäkter 
redovisas exklusive mervärdesskatt och efter eliminering av koncern
intern försäljning.

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för 
var och en av koncernens verksamheter. Koncernen grundar sina 
bedömningar på historiska utfall och förväntade kassaflöden.

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 påver
kar intäkterna under den period då de omständigheter som föran
ledde ändringen kom till företagsledningens kännedom.

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med til
lämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran har 
gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det åter
vinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, 
diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, 
och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt.

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Intäk
ter och betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för 
eventuella incitament från leasegivaren) intäktsförs respektive kost
nadsförs 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.
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Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finan
siella risker: marknadsrisk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt 
värde, ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncer
nens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbar
heten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. 
Koncernen använder derivatinstrument för viss riskexponering.

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

Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernens valutarisker uppstår genom att det finns redovisade till
gångar och skulder samt derivat i annan valuta än den funktionella 
valutan, framförallt avseende EUR.

Enligt koncernens riskhanteringspolicy ska valutaexponeringen 
vara minimal. Den valutaexponering som uppkommer hanteras 
genom att skulder matchas med fordringar i samma valuta. Valuta
terminer används om matchning inte är möjlig. Säkringsredovisning 
tillämpas ej på dessa ekonomiska säkringar. För utestående ford
ringar respektive skulder i olika valutor se not 16 och 20.

Om den svenska kronan hade förändrats med 10 procent mot 
EUR skulle årets resultat per den 31 december 2008 ha varit 1 100 
TSEK högre/lägre (1 723), till största delen som en följd av vinster/
förluster vid omräkning av kundfordringar och valutakursdifferenser 
vid omräkning av upplåning i EUR.

Om den svenska kronan hade förändrats med 10 procent mot 
DKK skulle årets resultat per den 31 december 2008 ha varit 243 
TSEK högre/lägre (0), till största delen som en följd av vinster/förlus
ter vid omräkning av kundfordringar och valutakursdifferenser vid 
omräkning av upplåning i DKK.

Om den svenska kronan hade förändrats med 10 procent mot 
NOK skulle årets resultat per den 31 december 2008 ha varit 177 
TSEK högre/lägre (110), till största delen som en följd av vinster/för
luster vid omräkning av kundfordringar och valutakursdifferenser 
vid omräkning av upplåning i NOK.

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

Koncernens placering är aktier i noterade bolag.

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 
i rörlig ränta och innefattar ett flertalet valutor. Koncernen har ett 
större räntederivat och ett fåtal mindre räntederivat. Effekten av det 
större räntederivatet är en negativ påverkan av resultat per 31 
december 2008 med 5 743 TSEK. Omfattningen av de mindre ränte
derivaten är relativt liten och de bedöms därav inte påverka koncer
nens resultat nämnvärt. Påverkan beskrivs i tabell under avsnittet 
likviditetsrisk.

Om räntorna på upplåningen per den 31 december 2008 hade 
varit 200 punkter högre/lägre hade vinsten efter skatt för räken
skapsåret varit 19 176 (5 345) TSEK högre/lägre, huvudsakligen som 
en effekt av högre/lägre räntekostnad för upplåning med rörlig 
ränta. Räntederivaten är inte beaktade i beräkningen.

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

Analyserade risker per kreditportfölj
1. Förvärvade kreditstockar 
2. Säljfinansiering
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 känslighetsanalys i olika värderingsmodeller i samband med 
prissättningen. Därutöver görs så kallad due diligence av hela och 
delar av portföljen för att säkerställa att erhållna uppgifter överens
stämmer med verkligheten.
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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. 

Säljfinansiering
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 cirka 3 000 kronor. Den genomsnitt
liga löptiden är kort, cirka 9 månader.

Löpande riskhantering sker genom analys av olika typer av nyck
eltal och statistik av förfallna fordringar och kredithanteringsären
den. Särskild analys sker av misstänkta bedrägerier. Av den totala 
fordran i kreditportföljtabellen är den teoretiska kreditrisken hela 
portföljen.

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

Privatlån är blancokrediter till privatpersoner i Sverige, Norge och 
Finland på mellan 10 000 och 50 000 kronor med låneperioder på i 
huvudsak mellan 1 år och 5 år.

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

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

Koncernen har valt en jämfört med branschen i övrigt lägre risk
nivå, vilket fortfarande ger en mycket god avkastning men liten risk 
för kreditförluster. Kreditriskerna bedöms vara i paritet med öviga 
kreditportföljer (undantag företagskrediter) trots högre genomsnitt
lig kredit per kund, på grund av korta kredittider och noggrann kre
ditprövning och uppföljning. Av den totala fordran i kreditportfölj
tabellen nedan är den teoretiska kreditrisken hela portföljen.

Företagskrediter
Företagskrediterna har en risk som är högre än vanliga banklån men 
lägre än eget kapital. Företagskrediterna har nästan alltid säkerhet, 
pantbrev i fastighet, aktier eller överhypotek i företagsinteckning 
och en normal löptid på mellan 2 år och 5 år. 

Varje lån föregås av en ingående analys som godkänts av bola
gets kreditkommittén och styrelsen. 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. Löpande uppföljning och kontroll och bolaget 
bedömer mot den bakgrunden att trots att riskerna är högre jäm
fört med övriga portföljer så erhålls en mycket god riskjusterad 
avkastning. Av den totala fordran i kreditportföljtabellen nedan är 
den teoretiska kreditrisken noll då säkerheter finns för samtliga  
for dringar.

Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2008. 
Lån och  
fordringar Belopp

Inom 
avtalad tid Förfallna

Nedskriv
nings behov

Förvärvade  
kreditstockar 46 206 0 46 206 E.T*

Säljfinansiering 250 800 243 643 7 157 0

Privatlån 706 631 684 726 21 905 0

Factoring 101 737 78 251 23 486 0

Företagskrediter 155 259 155 186 73 0

Övriga 150 958 9 409 141 549 0

1 411 591 1 171 215 240 376 0
      
Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2007.   

Lån och fordringar Belopp
Inom 

avtalad tid Förfallna
Nedskriv

nings behov

Förvärvade  
kreditstockar 50 693 0 50 693 E.T*

Säljfinansiering 314 949 307 943 7 006 0

Privatlån 206 180 205 392 788 0

Factoring 67 593 58 355 9 238 0

Företagskrediter 119 145 119 145 0 0

Övriga 61 208 22 958 38 250 0

819 768 713 793 105 975 0

* Förvärvade kreditstockar. Fordringarnas nomiella belopp överstiger redovisat värde 
och redovisas till amorterat anskaffningsvärde.

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 är förfallna mer än 60 
dagar. Uppföljningar görs löpande och bevakas noga, därav före
ligger inget nedskrivningsbehov för samtliga fordringar.

Likviditetsrisk
Collector Credit har utifrån ett balansräkningsperspektiv en låg likvi
ditetsrisk. På tillgångssidan finns i huvudsak utlåning med relativt 
korta löptider (främst portföljerna Säljfinansiering och Factoring). 
Privatlånen löper i genomsnitt cirka 2 år och företagskrediterna har 
en genomsnittlig löptid på cirka 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 på cirka 500 MSEK 
per 31 december 2008.

Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt 
med likvida medel och kortfristiga placeringar med en likvid mark
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nad, tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter och 
möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av verksam
hetens karaktär krävs flexibilitet och goda möjligheter till finansie
ringen. Ledningen har 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 
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

Mellan 
1 och 2 år

Mellan 
2 och 5 år

Mer än 
5 år

Per 31 december 2008
Banklån –330 214 –1 930 –4 300 0

Inlåning från 
allmänheten –759 468 –104 197 0 0

Derivatinstrument –6 104 –75 0 0

Leverantörsskulder 
och andra skulder –64 959 0 0 0

Per 31 december 2007
Banklån –489 787 –1 719 –5 951 0

Inlåning från 
allmänheten –166 372 –55 736 0 0

Derivatinstrument –869 –330 –397 0

Leverantörsskulder 
och andra skulder –68 893 0 0 0

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. 
De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med 
bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.  

Mindre än 1 år

Per 31 december 2008
Valutaterminskontrakt:

– utflöde 457 138

– inflöde 457 138

Per 31 december 2007
Valutaterminskontrakt:

– utflöde 539

– inflöde 0

Samtliga av koncernens valutaterminer 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.

Stor del av koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolaget Col
lector 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 2008 en kapitaltäcknings
kvot om 1,65, det lagstadgade kravet uppgår till 1,0.

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

2008 2007

Totala tillgångar 1 570 364 972 744

Eget kapital 203 461 170 008

Förlagslån 50 005 0

Soliditet, % 16,1 17,5
       

Soliditet per december 2008 är över de krav som finns på koncernen. 
Koncernen har tagit in nytt kapital i form av ett konvertibelt förlags
lån för kunna fortsatta expandera enligt plan.

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv mark
nad (till exempel finansiella tillgångar som innehas för handel och 
finansiella tillgångar som kan säljas) baseras på noterade marknads
priser på balansdagen. Det noterade marknadspriset som används 
för koncernens finansiella tillgångar, är den aktuella köpkursen.

Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av 
bedömda framtida kassaflöden. Verkligt värde för valutatermins
kontrakt fastställs genom användning av noterade kurser för valuta
terminer på balansdagen.
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Not 1  Intäkter

Intäkter per väsentligt intäktsslag Sverige Norge Finland Övrigt
Totalt 

Koncernen

Koncernen resultat per 2008
Kredithantering 63 431 7 424 — — 70 855

Konto, avi och uppläggningintäkter 28 327 1 932 23 306 4 836 58 401

Leasingintäkter 13 674 — — — 13 674

Provisionsintäkter 16 460 58 10 247 18 26 783

Intäkter förvärvade kreditstockar 13 715 — — — 13 715

Ränteintäkter 46 171 2 645 49 823 861 99 500

Övriga intäkter 7 802 — — — 7 802

189 580 12 059 83 376 5 715 290 730
Koncernen resultat per 2007
Kredithantering 65 186 — — — 65 186

Konto, avi och uppläggningintäkter 59 696 1 573 6 818 223 68 310

Leasingintäkter 17 089 — — — 17 089

Provisionsintäkter 8 276 147 1 500 56 9 979

Intäkter förvärvade kreditstockar 15 920 — — — 15 920

Ränteintäkter 32 799 3 403 8 022 316 44 540

Övriga intäkter 6 432 — — 689 7 121

205 398 5 123 16 340 1 284 228 145

Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundford
ringar och leverantörsskulder förutsätts motsvara deras verkliga vär
den, eftersom dessa poster är kortfristiga till sin natur. Verkligt värde 
på finansiella skulder beräknas, för upplysningssyfte, genom att dis
kontera det framtida kontrakterade kassaflödet till den aktuella 
marknadsränta som är tillgänglig för koncernen för liknande finan
siella instrument.

Viktiga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och antaganden  
för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resulta
tet. 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 
en heter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För 
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 13).

Intäktsredovisning
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av 
finansierade projekt tillhörande intressebolag. Successiv vinstavräk
ning innebär att koncernen måste göra uppskattningar av hur stor 
del av projektet som färdigställts per balansdagen. Ingen intäkt har 
uppstått gällande successiv vinstavräkning under 2008.

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

Upplupen provisionsintäkt
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av 
provisionsintäkter. Successiv vinstavräkning innebär att koncernen 
måste göra uppskattningar av hur stor del av pågående uppdragen 
som är färdigställda per bokslutsdagen. Beräkningar baseras på 
ärendebalansen inom kredithantering B2B (not 17).
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Not 3  Anställda och personalkostnader       

Medelantalet anställda
2008-01-01

–2008-12-31 varav män, %
20070101

–20071231 varav män,%

Koncernen
Sverige 101 29 91 35

Koncernen totalt 107 30 91 35

2008–12-31 20071231

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Koncernen totalt
Styrelsen 29 29

Övriga ledande befattningshavare 25 25

         2008-12-31     20071231

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och  

ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Koncernen 42 609 15 662 31 417 13 677

(varav pensionskostnad) (2 554) (2 631)

Koncernen totalt 42 609 15 662 31 417 13 677
(varav pensionskostnad) (2 554) 1) (2 631) 1)

1) Av koncernens pensionskostnader avser 108 (f.å. 652) gruppen styrelse och VD.

           2008-12-31         20071231

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

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Koncernen i Sverige 3 020 36 326 1 147 30 270

Koncernen i Norge — 2 896  — —

Koncernen i Finland — 367 — —

Koncernen totalt 3 020 39 589 1 147 30 270

NOTER

Not 2  Övriga intäkter       
2008-01-01

–2008-12-31
20070101

–20071231

Koncernen
Försäkringsersättningar — 12

Valutakursvinster 11 695 —

11 695 12
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Fortsättning not 3      

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

Aktierelaterad ersättning
Collector AB beslöt på årsstämma 20070323 att utge tecknings
optioner till ledande befattningshavare som ger innehavaren rätt 
att teckna lika många aktier i Collector AB. Bolaget kommer därmed 
emittera 118 000 aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
De som omfattas av programmet är ledande befattningshavare och 
styrelseledamöter. Under 2008 har bolaget genomfört en split 6:1 
vilket innebär att antalet aktier som kommer emitteras är 708 000 
aktier. Nedanstående siffror baseras på värden innan split.

Teckningstid var 31 mars 2007 och intjänande period är 31 mars 
2007 till och med 28 februari 2010. Inlösen kan därefter ske 1 mars 
2010 till och med 31 mars 2010 med ett lösenpris uppgående till  
198 kronor per aktie. Förtidsinlösen är möjlig vid en försäljning av 
bolaget. 

Teckningsoptionerna har förvärvats av de anställda till ett be dömt 
marknadsvärde uppgående till 9 kronor per teckningsoption. Då 
transaktionen sker till marknadsvärde uppstår ingen kostnad att 
redovisa enligt IFRS 2. Marknadsvärdet har beräknats med hjälp av 
värderingsmodellen ”Black & Scholes”. Värderingen baseras på ett 
antagande om att en aktie vid värderingstillfället är värd 130 kronor 
och antagande om att framtida volatilitetsnivå under tecknings
optionernas löptid är 25 procent.

Not 4  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
2008-01-01 

–2008-12-31
20070101 

–20071231

Koncernen
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande –3 253 –2 003

Leasingobjekt –11 933 –13 170

Inventarier –2 703 –2 184

–17 889 –17 347

Not 7  Leasingkostnader  
Mindre än 

1 år
Mellan 
1–5 år

Mellan 
6–10 år

Hyra lokaler etc. 5 300 17 232 3 927

Hyra bilar 820 707 —

6 120 17 939 3 927

Not 5  Andra vinster/förluster – netto 
2008-01-01 

–2008-12-31
20070101 

–20071231

Andra finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen:

Verkligt värde förluster på derivat och 
aktier i noterade bolag –102 –357

–102 –357
      

Not 8  Finansiella intäkter och kostnader 
2008-01-01 

–2008-12-31
20070101

–20071231

Koncernen
Utlåning till kreditinstitut 3 551 103

Inlåning från kreditinstitut –27 523 –17 314

Inlåning från allmänheten –23 324 –6 764

Verkligt värderesultat på finansiella 
instrument –4 993 1 152

Finansiella poster netto –52 289 –22 823
      

Not 6  Arvode och kostnadsersättning 
 till revisorer

2008-01-01
–2008-12-31

20070101
–20071231

Koncernen
Öhrlings Pricewaterhouse
Revisionsuppdrag 447 —

Andra uppdrag 178 —

KPMG  

Revisionsuppdrag 347 685

Andra uppdrag 145 —

Revisorsgruppen i Borås
Andra uppdrag 47 65
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NOTER

2008-12-31 20071231

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 58 356 53 949

Nyanskaffningar 5 960 21 372

Förvärv av dotterföretag 831 —

Avyttringar och utrangeringar –12 511 –16 965

Omklassificeringar –101 —

52 535 58 356
Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –28 361 –22 545

Avyttringar och utrangeringar 10 232 9 538

Omklassificeringar 30 —

Årets avskrivning på anskaffnings
värden –14 636 –15 354

–32 735 –28 361
Redovisat värde vid periodens slut 19 800 29 995
       

Not 12  Materiella tillgångar  

Not 11  Utdelning   

Utdelningar som betalats ut under 2008 och 2007 uppgick till  
10 655 (5,00 kronor per aktie) respektive 8 532 (4,00 kronor per 
aktie). På bolagsstämman den 16 mars 2009 kommer en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2008 på 1,00 kronor per aktie, totalt  
12 798, att föreslås.

Not 9  Inkomstskatt 
2008-01-01

–2008-12-31
20070101

–20071231

Koncernen
Periodens inkomstskatt –12 646 –9 816

Effekt av förändring i svenska skattesatsen 1 151

Uppskjuten skatt –4 775 –1 893

–16 270 –11 709

Avstämning av effektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 60 517 42 559

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28 –16 945 28 –11 917

Ej avdragsgilla kostnader 28 –826 28 –1 132

Ej skattepliktiga intäkter 28 24 28 —

Justering utländska dotterbolag 28 60 28 —

Obeskattade reserver på dotterbolagsnivå 28 4 775 28 2 710

Resultat intresseföretag 28 –226 28 —

Avskrivningen goodwill 28 492 28 —

Skattemässig förändring av verkligtvärde instrument 28 — 28 523

–12 646 –9 816

2008 2007

Resultat som är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 44 236 30 850

Vägt genomsnittligt antal utestående 
 stamaktier (tusental) 12 798 2 133

Resultat per aktie före utspädning (kr per aktie) 3,46 14,46

Före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat 
som är hänförligt till moder bolagets aktieägare divideras med ett 
vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden
exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av moder
bolaget (se not aktiekapital).

Not 10  Resultat per aktie
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Not 13  Immateriella tillgångar 

Balanserade utgifter 2008-12-31 20071231

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 14 361 6 399

Förvärv av dotterföretag 1 497

Avyttringar –1 160 –529

Nyanskaffningar 6 019 8 491

Omklassificeringar 101

20 818 14 361
Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början –4 003 –2 529

Avyttringar 1 160 529

Årets avskrivning –3 253 –2 003

Omklassificeringar –30

–6 126 –4 003
Redovisat värde vid periodens slut 14 692 10 358

Goodwill 2008-12-31 20071231

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början 60 212 59 212

Förvärv 2 877 1 000

Avyttringar och nedläggning av  
verksamhet — —

63 089 60 212

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 (17 097), Collector Credit AB 
samt 1 877, Collector Norge AS. 

Nedskrivningsprövning avseende goodwill för respektive KGE har 
utförts inför årsbokslutet. Beräkningarna utgår från uppskattade 
framtida kassaflöden efter skatt baserade på finansiella prognoser 
som godkänts av företagsledningen och som täcker en treårs
period. Kassaflöden bortom treårsperioden extrapoleras med hjälp 
av bedömd tillväxttakt med 2,0 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 10,8 procent. Marginalen har ökat men diskonterings
räntan är oförändrad.

Enligt beräkningar föreligger inget nedskrivningsbehov.

Not 14  Innehav i intresseföretag       

2008-12-31 20071231

Vid årets början 1 266 0

Ökning genom rörelseförvärv 105 114

Försäljning –144 0

Resultatandel –722 1 152

Utgående balans 505 1 266
         
Koncernens andel av resultatet i de viktigaste intresseföretagen, vilka alla är onoterade är som följer:     
          

Namn Registreringsland Tillgångar Skulder Intäkter Resultat Ägarandel, %

2008

ETravel Europe AB Sverige 28 357 28 357 1 466 –39 16

SM Baden Holding AB Sverige 61 067 61 067 0 –252 13

Zinwin AB Sverige 25 099 25 099 0 –417 30

Fastighets AB StråvallaKärra Sverige 1 799 1 799 0 0 50

Fastighets AB Stråvalla Sverige 5 354 5 354 0 –14 50

121 676 121 676 1 466 –722
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Bolaget gör löpande bedömningar av fordringar under året baserat 
på lösningsgrad och återvinningshastighet. Ålders analysen av dessa 
kundfordringar framgår nedan:    

2008-12-31 20071231

Mindre än 3 månader 9 300 5 577

3 till 6 månader 19 596 4 423

Mer än 6 månader 63 187 23 580
      
Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar och 
andra fordringar är följande:   

2008-12-31 20071231

SEK 678 078 623 962

EUR 641 937 166 612

NOK 27 763 19 620

USD 5 491 5 924

GBP 56 135

DKK 14 220 3 515

1 367 545 819 768

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:  

2008-12-31 20071231

Per 1 januari –12 022 —

Reservering för osäkra fordringar –39 403 –13 217

Fordringar som skrivits bort under 
året som ej indrivningsbara 2 845 763

Återförda outnyttjade belopp 4 534 432

Per 31 december –44 046 –12 022
      
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.

 

NOTER

Not 15  Derivatinstrument

2008-12-31 20071231

Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Ränteswappar — 6 245 — 1 252

Valutaterminskontrakt — 16 057 — 539

Summa 0 22 302 0 1 791

Minus långfristig del:

Ränteswappar — –503 — –1 252

Valutaterminskontrakt — — — —

Kortfristig del 0 21 799 0 539
   

Not 16  Kundfordringar och andra fordringar

2008-12-31 20071231

Kundfordringar 1 411 591 819 768

Reservering för osäkra fordringar –44 046 –12 022

Kundfordringar – netto 1 367 545 807 746
Övriga fordringar 3 465 —

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 32 825 22 096

Fordringar på närstående (not 26) 2 904 3 471

1 406 739 833 313
Minus långfristig del –793 826 –421 962
Kortfristig del 612 913 411 351

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

2008-12-31 20071231

Kundfordringar 1 367 545 807 746

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 32 825 22 096

1 400 370 829 842

Ett av koncernens dotterföretag har pantsatt kundfordringar upp
gående till 856 688 (489 787) till banker i utbyte mot kontanter. 
Transaktionen har redovisats som upplåning mot säkerhet (not 21).  
I händelse att dotterbolaget inte fullgör sina skyldigheter enligt 
låneavtalet, har långivaren rätt att erhålla kassaflöden från de över
förda fordringarna. Om dotterföretaget fullgör sina skyldigheter, 
kommer de att uppbära fordringarna och ställa nya fordringar som 
säkerhet.

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 44 046 (12 022). 
Företaget har gjort beräkningar på förväntade kassaflöden och gjort 
en bedömning att det inte föreligger något nedskrivningsbehov.

Per den 31 december 2008 var kundfordringar uppgående till  
92 083 (33 580) förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs 
föreligga. 

(a) Valutaterminskontrakt
Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt 
 uppgick per 31 december 2008 till 457 138 (45 465).
Terminerna förfaller inom sex månader från balansdagen.

(b) Ränteswappar
Det nominella beloppet för utestående ränteswapavtal uppgick  
per 31 december 2008 till 520 000 (20 000).
Swapparna förfaller under april 2009 samt mars 2010.
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2008-12-31 20071231

Förutbetalda leverantörsfakturor 4 762 2 202

Upplupna provisionsintäkter 21 669 13 501

Upplupna ränteintäkter 5 031 2 091

Övriga upplupna intäkter 470 3 614

Övriga förutbetalda kostnader 893 688

32 825 22 096
  

2008-12-31 20071231

Noterade värdepapper – innehav 
för handel (First North)

– aktier i Sverige — 102

  
I kassaflödesanalysen ingår andra finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen i kategorin Kassaflöde från den 
löpande verksamheten, som en del av förändringen av rörelsekapitalet.

Not 17  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  
Förändringar i verkligt värde för andra finansiella tillgångar  

värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i Andra 
vinster/förluster – netto i resultaträkningen (not 5).

Det verkliga värdet för aktierna per 30 december 2008 har värde
ras till noll på grund av avnotering samt obefintlig handel.

Not 18  Andra finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Not 20  Aktiekapital    

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

Antal aktier 
(tusental)

Per 1 januari 2007 1 592

Emission 541

Per 31 december 2007 2 133
Emission 2 986

Per 31 december 2008 5 119

Totalt antal aktier är 12 798 420 stycken (2 133 070 stycken) med ett 
kvotvärde på 0,4 kronor per aktie (1 krona per aktie ). Alla emitte
rade aktier är till fullo betalda.

Not 19  Likvida medel    

2008-12-31 20071231

Kassa och bank 65 539 37 498
 
I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår endast tillgodohavanden 
hos svenska banker.

2008-12-31 20071231

Långfristig
Banklån 7 250 8 875

Konvertibla skuldebrev 50 005 —

Inlåning från allmänheten 104 197 53 082

Andra lån 8 506 —

169 958 61 957
Kortfristig
Upplåning med ställda säkerheter 
(not 16) 328 589 489 787

Inlåning från allmänheten 759 468 166 372

1 088 057 656 159

Summa upplåning 1 258 015 718 116
       
  
Banklån    
Banklånen förfaller fram till 2013 och löper med en genomsnittlig 
rörlig ränta på 4,21 procent per år (5,88 procent per år).

I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot 
säkerhet på 856 688 (489 787). Säkerhet för banklån utgörs av pant
satta aktier i dotterbolag. För annan upplåning mot säkerhet har 
kundfordringar pantsatts (not 16). Av inlåning från allmänheten är 
848 125 garanterade av Riksgälden.

Not 21  Upplåning 
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Not 22  Uppskjuten skatt

2008-12-31 20071231

Uppskjutna skatteskulder:
Avsättning för uppskjuten skatt i obeskattade reserver 11 596 7 571

Avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till uppskrivning under 2005 6 233 6 636

Verkligtvärde justering –351 115

17 478 14 322
Uppskjutna skatteskulder:
– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader 17 478 14 322

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

2008-12-31 20071231

6 månader eller mindre 924 597 608 366

6–12 månader 217 341 47 793

1–5 år 116 077 61 957

1 258 015 718 116

Effektiva räntor på balansdagen var som följer:

% 2008-12-31 20071231

Banklån
SEK 4,21 5,88

Upplåning med ställda säkerheter
SEK 4,96 5,56

EUR 4,27 5,74

NOK 6,60 6,58

USD 1,60 5,60

GBP 3,80 6,57

DKK 6,37 5,94

Inlåning från allmänheten
SEK, direktkonto 4,00 4,50

SEK, ettårskonto 4,00 4,75

SEK, tvåårskonto 4,00 5,00

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

     Redovisat värde     Verkligt värde

2008 2007 2008 2007

Banklån 169 958 61 957 169 958 61 957
      
Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redo
visade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. 

Fortsättning not 21      

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens totala upplåning är 
följande:

2008-12-31 20071231

SEK 979 824 557 314

EUR 243 689 148 320

NOK 13 581 3 412

USD 5 989 6 221

GBP 50 137

DKK 14 882 2 712

1 258 015 718 116

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

Rörlig ränta 2008-12-31 20071231

– löper ut inom ett år 451 406 290 213
     
De lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfacili
teter som ses över vid varierande tidpunkter under 2008. De andra 
lånemöjligheterna har tagits fram för att hjälpa till att finansiera den 
föreslagna expansionen av koncernens verksamhet.

Konvertibla skuldebrev
Collector AB emitterade 10 000 8,0 procent konvertibla skuldebrev 
med ett nominellt värde av 50 005 TSEK den 1 september 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.

Konvertibla skuldebrev redovisas i balansräkningen enligt följande:

2008 2007

Nominellt värde på konvertibla 
skuldebrev utgivna 1 september 
2008 50 005 —

Räntekostnader (not 8) –1 311 —

Betald ränta 1 311 —

Skulddel per 31 december 2008 50 005 —

NOTER
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Not 24  Övriga skulder

2008-12-31 20071231

Depositioner 1 406 14 608

Klientmedel 4 004 13 822

Skuld till återförsäljare 8 555 6 019

Övriga skulder 6 066 4 564

20 031 39 013

Not 23   Upplupna kostnader
 och förutbetalda intäkter

2008-12-31 20071231

Räntekostnader 8 733 2 748

Övriga upplupna kostnader 18 092 6 255

26 825 9 003

Not 25  Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Per 31 december 2008

Fin. tillgångar  
som bestäms 

tillhöra denna 
kategori

Innehav 
för handels

ändamål

Låne 
fordringar och 

kundfordringar

Fin. skulder 
som bestäms 

tillhöra denna 
kategori

Innehav 
för handels

ändamål
Övriga  

skulder

Summa  
redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Tillgångar
Kundfordringar och  
andra fordringar — — 1 406 739 — — — 1 406 739 1 406 739

Andra finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen — — — — — — 0 0

Likvida medel — — 65 539 — — — 65 539 65 539

Summa 0 0 1 472 278 0 0 0 1 472 278 1 472 278

Skulder
Upplåning — — — — — 1 258 015 1 258 015 1 258 015

Derivatinstrument — — — 22 302 — — 22 302 22 302

Leverantörsskulder och 
Övriga skulder — — — — — 27 388 27 388 27 388

Upplupna kostnader — — — — — 26 825 26 825 26 825

Summa — — — 22 302 — 1 312 228 1 334 530 1 334 530

Fortsättning not 22      

2008-12-31 20071231

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:
Ingående balans 14 322 12 372

Förändring verkligt värde justering –468 57

Redovisning i resultaträkningen (not 9) 3 624 1 893

Utgående balans 17 478 14 322
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Not 27   Händelser efter balansdagen 
     
Inga händelser av avvikande karaktär eller med stor betydelse har 
inträffat efter årsbokslutets upprättande.    
     

2008-12-31 20071231

Utgående balanser vid årets slut
Fordringar på närstående (not 16):

– CI Förvaltning AB 2 904 3 471

Fordringar på närstående härrör till största delen från försäljningen 
av dotterbolag till CIFörvaltning under 2007. Koncernen innehar 
inte några säkerheter för dessa fordringar. Bolaget kommer att fusi
oneras med CIFörvaltning januari 2009. För ersättningar till närstå
ende se not 3.

2008-12-31 20071231

Utlåning till intresseföretag
Vid årets början 29 253 7 906

Justering av lån till avyttrade  
intresseföretag –12 575 0

Lån som utbetalats under året 31 894 20 694

Erhållna amorteringar –5 360 0

Ränteintäkter 2 879 653

Erhållen ränta –934 0

Vid årets slut 45 157 29 253

Alla lån som utbetalats till intresseföretag under året, uppgående till 
31 894 (20 694), har säkerställts genom pant i fastighet eller aktier.

Lånen till intresseföretag förfaller under 2009 och löper med en 
ränta mellan 5,75–9 procent (5–7 procent).

Ingen reservering har krävts under 2008 eller 2007 för de lån som 
beviljats intresseföretag.

Not 26  Transaktioner med närstående

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Per 31 december 2007

Fin. tillgångar  
som bestäms 

tillhöra denna 
kategori

Innehav 
för handels

ändamål

Låne 
fordringar och 

kundfordringar

Fin. skulder 
som bestäms 

tillhöra denna 
kategori

Innehav 
för handels

ändamål
Övriga  

skulder

Summa  
redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Tillgångar
Kundfordringar och  
andra fordringar — — 833 313 — — — 833 313 833 313

Andra finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen 102 — — — — — 102 102

Likvida medel — — 37 498 — — — 37 498 37 498

Summa 102 0 870 811 0 0 0 870 913 870 913

Skulder
Upplåning — — — — — 718 116 718 116 718 116

Derivatinstrument — — — 1 791 — — 1 791 1 791

Leverantörsskulder och 
Övriga skulder — — — — — 46 621 46 621 46 621

Upplupna kostnader — — — — — 9 003 9 003 9 003

Summa — — — 1 791 — 773 740 775 531 775 531

Fortsättning not 25      

NOTER
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Resultaträkning, moderbolaget
Belopp i TSEK Not

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Övriga rörelseintäkter 28 10 488 386
10 488 386

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 29 –9 731 –10 296
Personalkostnader 30 –2 590 –5 696
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 31 –1 160 –907
Rörelseresultat –2 993 –16 513

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 32 239 37
Räntekostnader och liknande resultatposter 33 –1 994 –1 222
Resultat efter finansiella poster –4 748 –17 698

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 34 — –278
Resultat före skatt –4 748 –17 976

Inkomstskatt 35 1 254 5 448
Årets resultat –3 494 –12 528
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Balansräkning, moderbolaget
Belopp i TSEK Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 36 2 428 2 886

2 428 2 886
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 37 1 740 595

1 740 595
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 39 169 510 119 010
Innehav i intresseföretag 38 159 114
Fordringar hos koncernföretag — 3 471

169 669 122 595
Summa anläggningstillgångar 173 837 126 076

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 070 240
Fordringar hos koncernföretag 12 313 18 000
Övriga fordringar 5 000 2 424
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 132 258

23 515 20 922

Kortfristiga placeringar 41 — 102

Kassa och bank 1 662 158
Summa omsättningstillgångar 25 177 21 182
SUMMA TILLGÅNGAR 199 014 147 258
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Belopp i TSEK Not 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (12 798 420 aktier) 5 119 2 133
Reservfond 18 485 21 471

23 604 23 604
Fritt eget kapital
Överkursfond 80 732 80 732
Balanserad vinst –2 369 17 584
Årets resultat –3 494 –12 528

74 869 85 788
98 473 109 392

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 42 4 674 4 674

4 674 4 674
Långfristiga skulder
Konvertibla förlagslån 50 005 —
Övriga skulder till kreditinstitut 43 7 250 8 875

57 255 8 875
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 799 1 447
Skulder till koncernföretag 33 459 18 961
Skatteskulder 910 846
Övriga skulder 1 053 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 2 391 2 709

38 612 24 317
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 199 014 147 258
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Ställda säkerheter och 
 ansvarsförbindelser, moderbolaget
Belopp i TSEK Not 2008-12-31 2007-12-31

Ställda säkerheter 44
För egna skulder och avsättningar
Aktier Collector Credit AB 111 200 61 200
Summa ställda säkerheter 111 200 61 200

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för Collector Finance & Law AB 20 500 15 000
Borgensförbindelser till förmån för Collector Credit AB 40 000 40 000

60 500 55 000

Generell obegränsad borgen för Collector Credit AB.     

    

Eget kapital, moderbolaget
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital 

Nyemission 
under 

 registering Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital

Moderbolaget
Vid årets början 2 133 21 471 80 732 5 056
Årets resultat –3 494
Koncernbidrag 4 500
Skatteeffekt på koncernbidrag –1 260
Fondemission 2 986 –2 986 —
Utdelning –10 665
Vid årets slut 5 119 — 18 485 80 732 –5 863
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Kassaflödesanalys, moderbolaget
Belopp i TSEK

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före skatt –4 748 –17 976
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
– Upplupen räntekostnad –109 —
– Avskrivningar 1 029 907
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster 131 278

–3 697 –16 791

Betald skatt 58 –3 925
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –3 639 –20 716

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 907 27 379
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 14 340 1 586
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 608 8 249

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –326 –2 150
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 521 –584
Investeringar i finansiella tillgångar –50 605 –114
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 3 633 580
Kassaflöde från investeringsverksamheten –48 819 –2 268

Finansieringsverksamheten
Nyemission — 5 650
Upptagna lån 50 005 —
Amortering av låneskulder –1 625 –3 250
Utbetald utdelning –10 665 –8 533
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37 715 –6 133

Årets kassaflöde 1 504 –152
Likvida medel vid årets början 158 310
Likvida medel vid årets slut 1 662 158
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Not 30  Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda
2008-01-01

–2008-12-31 Varav män, %
2007-01-01 

–2007-12-31 Varav män, %

Moderbolaget
Sverige 1 100 3 67

Totalt i moderbolaget 1 100 3 67

2008-12-31 2007-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Moderbolag
Styrelsen 29 29

Övriga ledande befattningshavare 25 25

     2008-12-31     2007-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderbolag 1 908 1 169 3 095 1 702

(varav pensionskostnad) (259) 1) (652) 1)

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 108 (f.å. 327) gruppen styrelse och VD.
   

     2008-12-31    2007-12-31

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

Moderbolag
Sverige 1 458 450 1 147 1 948

Moderbolaget totalt 1 458 450 1 147 1 948
         
Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelse och VD.         
    

Not 28  Övriga rörelseintäkter 

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Moderbolaget
Övrigt 10 488 386

10 488 386
     

Not 29  Arvode och kostnadsersättning 
 till revisorer

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Moderbolaget
Öhrlings Pricewaterhouse

Revisionsuppdrag 447 —

Andra uppdrag 178 —

KPMG

Revisionsuppdrag 74 150

Andra uppdrag — —

       

NOTER

Redovisningsprinciper moderbolaget
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-
lagen och RFR 2.1 redovisning för juridiska personer. Principerna  
är desamma för moderbolaget som för koncernen förutom nedan-
stående undantag. 

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

Koncernuppgifter
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
4,5 procent av inköpen och 89,2 procent av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 35  Inkomstskatt
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Moderbolaget
Periodens inkomstskatt –6 –233

Aktuell skatt hänförlig till koncernbidrag 1 260 5 040

Uppskjuten skatt — 641

1 254 5 448
         

Avstämning av effektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt –4 748 –17 976

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28,0 1 329 28,0 5 033

Ej avdragsgilla kostnader 28,0 –88 28,0 –227

Ej skattepliktiga intäkter 28,0 13 28,0 —

Lämnat och erhållna koncernbidrag 28,0 –1 260 28,0 –5 040

–6 –233

Not 31  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Moderbolaget
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande –784 –826

Inventarier –376 –81

–1 160 –907

Not 32  Ränteintäkter och 
 liknande resultatposter 

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Moderbolaget
Övrigt 239 37

239 37

Not 33  Räntekostnader och 
 liknande resultatposter

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Moderbolaget
Räntekostnader till kreditinstitut –1 861 –550

Räntekostnader, koncernbolag — —

Nedskrivning av kapitalplacerings-
aktier –102 –561

Övriga räntekostnader –31 –111

–1 994 –1 222
       
  

Not 34  Bokslutsdispositioner, övriga
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Moderbolaget
Avsättning till periodiseringsfond — –278
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Not 36  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

2008-12-31 2007-12-31

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 655 2 925

Nyanskaffningar 326 2 150

Avyttringar –889 –420

4 092 4 655
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –1 769 –1 363

Årets avskrivning enligt plan –653 –826

Återläggning avskrivning på avyttringar 758 420

–1 664 –1 769
Redovisat värde vid periodens slut 2 428 2 886

         

Not 37  Inventarier

2008-12-31 2007-12-31

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 847 1 263

Nyanskaffningar 1 521 584

Avyttringar och utrangeringar — —

3 368 1 847
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –1 252 –1 171

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden –376 –81

–1 628 –1 252
Redovisat värde vid periodens slut 1 740 595

 
        

Not 38  Innehav i intresseföretag 

2008-12-31 2007-12-31

Vid årets början 114 —

Ökning genom rörelseförvärv 105 114

Försäljning –60 —

Utgående balans 159 114

         
Bolagets innehav i intresseföretag, vilka alla är onoterade är som följer:       
Namn Eget kapital Resultat Ägarandel, %

2008

E-Travel Europe AB, 556540-5858, Stockholm 100 –39 16

SM Baden Holding AB, 556709-3629, Sollentuna 100 –252 13

Zinwin AB, 556735-3393 100 –417 30

Fastighets AB Stråvalla-Kärra, 556735-3394 100 0 50

Fastighets AB Stråvalla, 556735-3395 100 –14 50

–722

NOTER
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Not 39  Andelar i koncernföretag 

2008-12-31 20076-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 119 010 119 010

Inbetalda emissioner 50 000 —

Årets förvärv 500 —

169 510 119 010
         
Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag:      

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

Collector Credit AB, 556597-0513, Göteborg 1 254 220 100 111 200

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

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

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

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

169 510
www.invest Sweden Kommanditbolag, org nr 969692-3280, vilande

 

Not 40  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2008-12-31 2007-12-31

Moderbolaget
Förutbetalda hyror — 100

Övriga interimsfordringar 132 158

132 258

Not 41  Kortfristiga placeringar
    2008-12-31    2007-12-31

Specifikation av värdepapper
Börsvärde eller 

motsvarande
Redovisat 

 värde
Börsvärde eller 

motsvarande
Redovisat 

 värde

Moderbolag
Noterade andelar — — 102 102

— — 102 102
 
        

Not 42  Obeskattade reserver 

2008-12-31 2007-12-31

Moderbolaget
Periodiseringsfond taxeringen 2007 4 396 4 396

Periodiseringsfond taxeringen 2008 278 278

4 674 4 674
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Not 43  Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga och kortfristiga

2008-12-31 2007-12-31

Moderbolaget
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 7 250 8 875

7 250 8 875

         

Not 44  Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

2008-12-31 2007-12-31

Moderbolaget
Aktier i dotterbolag 111 200 61 200

111 200 61 200

         

Not 45  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2008-12-31 2007-12-31

Moderbolaget
Upplupna personalkostnader och sociala kostnader — 339

Upplupna utgiftsräntor — 109

Övrigt 2 391 2 261

2 391 2 709

  Göteborg den 16 mars 2009

 Jan Kvarnström  Lena Apler Anne Gentzel  
 Ordförande Verkställande direktör   

 Claes Kinell  Christoffer Lundström Lars-Erik Jansson Vilhelm Schottenius

  Vår revisionsberättelse har avgivits den 16 mars 2009     

 Johan Rippe  Michael Lindengren 
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 

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

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 

och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i Collector AB för år 2008.  

Det är styrelsen och verkställande direktören som  

har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-

ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 

upprättandet av årsredovisningen samt för att inter-

nationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 

antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas  

vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt 

ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncern-

redovisningen och förvaltningen på grundval av vår 

revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-

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

fört revisionen för att med hög men inte absolut 

säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och 

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel-

aktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 

av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 

pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 

verkställande direktörens tillämpning av dem samt  

att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 

styrelsen och verkställande direktören gjort när de 

upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 

samt att utvärdera den samlade informationen i års-

redovisningen och koncernredovisningen. Som 

underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 

i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören är ersättnings-

skyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser 

att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 

nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 

bolagets resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med internationella redovisnings-

standarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredo-

visningslagen och ger en rättvisande bild av koncer-

nens resultat och ställning.  Förvaltningsberättelsen  

är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-

visningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen för moderbolaget 

och för koncernen, disponerar vinsten i moder-

bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  

och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande  

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

Göteborg den 16 mars 2009

 Johan Rippe  Michael Lindengren  
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

61



Jan Kvarnström
Född 1948
Styrelseordförande sedan 2007.
Partner i ERC.
Har tidigare erfarenhet från
olika företagsledande positioner
i bl a Bonnier-gruppen och
PK-banken (nu Nordea) samt
som verkställande direktör i
Securum AB, Esselte AB och
Dresdner Bank AG.  
Övriga styrelseuppdrag  
Styrelseordförande i PA Resources 
AB,  Castellum och senior adviser  
i Investcorp.

Lena Apler
Född 1951
VD Collector Finance & Law.
Styrelseledamot sedan 1999.
Övriga styrelseuppdrag 
Stiftelsen Skogssällskapet  
med dotterbolag. 
Övriga hedersuppdrag 
Medlem i Handelshögskolans  
råd och GU Holdings råd  
(Göteborgs Universitet).

Lars-Erik Jansson 
Född 1945
Vice ordförande sedan 2006. 
Övriga styrelseuppdrag
Fastighetsägarna Göteborg 
Första Regionen (ordförande), 
Fastighetsägarna Sverige (vice 
ordförande), AB Gullringsbo  
Egendomar, Aranäs KB (ordfö-
rande) och Ekan AB (ordförande).

Christoffer Lundström
Född 1973
Styrelseledamot sedan 2007.
Övriga styrelseuppdrag 
Harrys Pubar AB, Future Pawn-
broker in Scandinavia AB, Provobis 
Holding AB, Provobis Invest AB 
och KL Capital AB.
Nuvarande sysselsättning  
Affärsutvecklare Provobis  
Holding AB Gruppen.

Anne Gentzel
Född 1949 
Styrelseledamot sedan 2006. 
Övriga styrelseuppdrag 
Bl a Ernström Handel & Industri 
AB, Maquire AB, Sverigehuset i  
Göteborg AB.
Nuvarande sysselsättning  
Vice VD i Ernströmgruppen AB.

Vilhelm Schottenius
Född 1956
Styrelseledamot sedan 2008. 
Övriga styrelseuppdrag  
Björn Borg AB, Procurator AB,  
Ernströmgruppen (EHI AB),  
Stampen Media Partner AB, Sport-
manship Invest AB, Identity Works 
AB och Repairshop Sweden AB. 
Nuvarande sysselsättning 
Affärsutveckling och  
styrelse uppdrag.

Claes Kinell
Född 1952
Styrelseledamot sedan 2007.
Övriga styrelseuppdrag 
StayAt AB, Kungssundet Fastig -
hets AB, Pluggit GMBH, Unisport 
AB och PGA National. 
Nuvarande syssel sättning 
Muirfield Invest AB.

Suppleanter (ej på bild)
Johan Möller
Född 1949 
Suppleant sedan 2007. 
Vice VD Collector Finance & Law.

Ebba Bucht
Född 1976
Suppleant sedan 2008.
VD House of Dagmar.

Styrelse
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Ägarstyrning
Collectorkoncernen bedriver verksamhet inom 

in låning, utlåning, finansieringstjänster, kredithante-

ring och affärsjuridik. Legalt bedrivs all finansierings-

verksamhet i Collector Credit AB, ett kreditmarknads-

bolag under Finansinspektionens tillsyn. All uppdrags-
verksamhet, till exempel kredithantering och juridik, 

bedrivs i Collector Finance & Law AB.

Moderbolaget i koncernen är Collector AB. Moder-

bolagets verksamhet består främst av aktieägande 

samt tjänster till dotterbolagen i koncernen. Verkstäl-

lande ledning finns samlad i Collector Credit AB.

Collector AB ägs av grundare, ledning och övrig 

personal (37 procent), Ernströmgruppen (27 procent), 

StrategiQ Capital (20 procent) och övriga investerare 

(16 procent).

Årsstämman
Årsstämman är det högsta beslutande organet i  

Collector AB. På årsstämman behandlas bolagets 

finansiella utveckling och beslut fattas i en rad cen-

trala ärenden, såsom förändringar i bolagsordningen, 

utnämningen av revisorerna, beviljande av ansvars-

frihet för styrelsen samt val av styrelse för tiden fram 

till nästa stämma.

Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex 

veckor före och senast två veckor före stämman.

Formalia kring årsstämman regleras dels av Aktie-

bolagslagen, dels av bolagsordningen.

Styrelsen
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets orga-

nisation och förvaltning. Därtill ska styrelsen utöver 

tillsyn av VD, även övervaka att bolagets ekonomiska 

förhållanden granskas på ett betryggande sätt.  

Styrelsens beslut ska syfta till att främja ägarnas 

intresse av värdeutveckling och avkastning. Styrelsen 

ansvarar för avvägning av Collectors risktaganden 

och har etablerat regler för beslutsordning, ekono-

misk rapportering och finansiering. Därutöver har 

bolaget riktlinjer för arbete inom områdena kvalitet, 

miljö, etik, information, personal, IT-verksamhet och 

säkerhetsbevakning.

Arbetet följer en årligen fastställd arbetsordning 

som omfattar dels de ärenden som styrelsen ska 

behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels 

arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda 

åtaganden för ordförande. I arbetsordningen anges 

också regler för den ekonomiska rapporteringen till 

styrelsen samt närmare regler för VDs ansvar och 

befogenheter.

Ordföranden 
Styrelseordföranden ska genom kontakter med VD 

följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt 

svara för att styrelsens ledamöter fortlöpande får den 

information som krävs för att kunna fullfölja uppdra-

get. Därutöver ska ordföranden leda styrelsens arbete.

Styrelsens arbete
Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruk-

tion som utfärdats av årsstämman. Collector ABs 

 styrelse består av sju ordinarie ledamöter valda av 

 årsstämman samt två suppleanter. De stämmovalda 

ledamöterna väljs på ett år. Ingen begränsning finns 

för hur länge en ledamot kan sitta i styrelsen. Styrel-

sens uppgifter regleras av Aktiebolagslagen och 

bolagsordningen.

Vid konstituerande styrelsemöte den 4 april 2008 

omvaldes Jan Kvarnström till ordförande.

Under 2008 hölls fem ordinarie, sex extra samt ett 

konstituerande styrelsemöte. På varje ordinarie möte 

avhandlas bland annat föregående mötes protokoll, 

VDs rapport om affärsläget och status jämfört med 

affärsplan och mål samt rapport om resultat och 

 finansiell ställning.
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Ledning

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

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

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

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

Johan Möller 
Vice VD
Född 1949 
Johan Möller var tillsammans  
med Lena Apler initiativtagare till 
Collector AB. Johan har sin bak-
grund i bank- och finansbran-
schen, bl a som projektledare på 
Securum Finans, Spar  banken och 
Den norske Credit   bank.

Stefan Alexandersson
CFO och IT-chef
Född 1963
Stefan Alexandersson har gedi-
gen erfarenhet från ett flertal 
branscher. Han har tidigare bl a 
varit CFO på företagen Simonsen 
och Yves Rocher samt VD på 
Totalinkasso.

Lars Jansson
Chefsjurist 
Född 1953 
Lars Jansson har bl a tidigare 
arbetat på advokatbyrå och som 
bolagsjurist på börsnoterat fastig-
hetsbolag. Lars har en jur. kand. 
vid Uppsala Universitet.

Daniel Åhrman
Chef Affärsutveckling 
Född 1976 
Daniel Åhrman har tidigare  
arbetat på SEB Merchant Banking 
och senast inom Caterpillar- 
koncernen, bl a som landansvarig 
för Caterpillar Financial, Sverige 
och segmentansvarig för Cater-
pillar Marketing, södra Europa. 
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Adresser
Collector Finance & Law
Östra Hamngatan 24
Box 11914
404 39 Göteborg
Tel  031-750 21 00
Fax 031-750 21 01

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

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

Collector Finance & Law
Pb. 107 Alnabru
0614 Oslo
Norge

Collector Finance & Law
Mannerheimintie 18
00100 Helsinki
Finland

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

2008 i korthet

Nyckeltal 2008 2007 2006

Balansomslutning, MSEK 1 570 973 565
Resultat före skatt, MSEK 60,5 42,6 23,1
Avkastning Eget kapital, %1) 64,6 48,7 36,6
Avkastning Totalt kapital, % 2) 8,4 8,5 9,1
Räntetäckningsgrad 3) 2,0 2,7 2,6
Soliditet, % 4) 16,1 17,5 24,9
Vinstmarginal, % 5) 43 36 34

1.   Resultat före avskrivningar i procent av eget kapital
2.   Resultat före avskrivningar i procent av totalt kapital
3.   Rörelseresultat i relation till finansiella kostnader

4.   Eget kapital beräknas inkl förlagslån från ägare
5.   Rörelseresultat före avskrivningar i relation till  

omsättningen

Balansomslutningen per 31 december 2008 uppgick till 1 570 MSEK 
(973), en ökning med 61 procent jämfört med föregående år. 

Årets resultat före skatt uppgick till 60,5 MSEK (42,6),  
en ökning med 42 procent.

Vinstmarginalen uppgick till 43 procent (36).

Hög och stabil tillväxt inom samtliga affärssegment.

Nordisk expansion genom etablering i Finland och förvärv  
av Vector Capital AS i Norge.

Ny titelsponsor till Collector Swedish Open Women i Båstad.
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