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Läs om 
Collectors 

tjänster och 
året som 

gick

–Vi finansierar 
 framtiden!
 Lena Apler om nya möjligheter  
 att skapa tillväxt i ditt företag



Med nytänkande,  
innovationskraft och  

driv  hittar vi den bästa 
 lösningen för varje kund, 

gärna utanför konventionerna 
men aldrig utanför ramarna. 

Vi skapar affärer med 
 lönsamhet och sätter alltid 
varaktiga kundrelationer  

före kortsiktiga 
intäkter.



Collectors affärsidé är  
att erbjuda kreativa, 
 kund anpassade och effek-
tiva finansiella tjänster.

Lena Apler, CEO, och 
 Gudleiv Björklund, CEO 
Collector Norge, berättar 
om en finansmarknad i 
 förändring och nya möjlig-
heter att skapa tillväxt.

Vi erbjuder attraktiva vill-
kor för såväl lån som spa-
rande för privatpersoner, 
liksom Collector easycard 
kopplat till MasterCard. 

Våra factoringtjänster 
erbjuder ditt företag stora 
möjligheter att förbättra 
likviditeten. 

Genom att förena god  
etik och aktivt samhälls
engagemang med ansvar 
och ekonomisk välgång  
är vi med och bidrar till  
att skapa en bättre värld.

Vi erbjuder enkla och säkra 
fakturalösningar anpassade 
efter försäljning i såväl 
fysiska som digitala butiker, 
och vid mobila betalningar.

Collector är ett nordiskt 
bolag, med stark närvaro 
och tillväxt på marknaderna 
i Sverige, Norge och Finland.

Med lång erfarenhet som 
 rådgivare kring kredit
hantering är Collector  
en trygg partner i komp li
cerade inkasso ärenden.
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Finansiella härdsmältor, 
politisk oro och ett EU - 
samarbete i kris. 2012 var 
sannerligen inte hän delse-
fattigt. 

Men trots tidvis dra matiska rubri

ker fanns också  t  ydliga ljuspunkter.  

Till dem hörde inte minst en stark 

utveckling i  Norden – vår hemma

marknad. 

Till ljuspunkterna kan även räk

nas en fortsatt snabb utveckling 

inom teknikområdet. För sex år 

sedan fanns inte en enda app att 

ladda ner. Idag lever vi våra liv 

genom dem. På bara några få år 

har en ny  miljardindustri utveck

lats. Så snabbt kan det gå när nya 

idéer, teknisk innovation och för

ändrade konsumtionsmönster 

samspelar. 

Och mitt i denna verklighet 

 verkar vi. Vi bidrar med kapital  

och kreativitet på en i högsta grad 

föränderlig marknad. Om detta 

berättar vi mer på följande sidor. 

Här ger vi vår syn på utvecklingen 

på marknaden, bland våra kunder 

och bland våra kunders kunder. 

Och så berättar vi givetvis mer  

om våra tjänster och vad vi gör  

– och hur vi gör det. 

Välkommen till Collectors 

 års redovisning för 2012!

Lena Apler, CEO

Ekonomisk
redovisning
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Emil Onkamo, Collector Business, Back Office

Allt vi gör 
utgår från våra 
 kärn värden: 

Entreprenörskap,  
engagemang 

och etik. 



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

Med en stabil finansiell styrka tillhandahåller Collector tjänster som ökar 
kassa    flödet, likviditeten och försäljningen för våra företags kunder. Vår 
 verksamhet påminner om en traditionell bank; vi lånar in pengar och vi 
lånar ut pengar. Men vi gör det snabbare,  flexiblare och med större fokus 
på den enskilda kundens behov och situation.

Våra kunder är verksamma inom olika branscher. Några är stora och börs
noterade, andra är mindre och med höga ambitioner. Det som förenar  
dem är önskan att effek tivisera sina affärsprocesser och skapa ytterligare 
lönsamhet. Och det är vi bra på!

Vi växer också …
… så vi kan det här med
tillväxt i praktiken

Företags
tjänster

Vi erbjuder såväl kredit
hantering och factoring  
som juridiska tjänster samt 
fakturalösningar för detalj
handeln. Dessutom är 
 Collector en trygg och säker 
partner för ehandeln. 

Privat
tjänster

Omsättning
CAGR* 35% sedan 2001 
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Resultat före skatt
CAGR* 46% sedan 2001
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Balansomslutning
CAGR* 51% sedan 2001
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Mission
Vi ska vara den mest 
rekommen derade aktören 
inom våra områden.

Vision
Vi finansierar framtiden.

Collector har också ett rikt 
tjänsteutbud som riktar  
sig till privatpersoner, där  
vi erbjuder både inlåning  
och utlåning samt vårt eget 
Master card, Collector easycard.

3

* CAGR, Compound annual growth rate=Årlig genomsnittlig tillväxt
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En världsekonomi i gungning, ett Syd europa i fritt 
fall och en finanssektor med förtroende  problem. 
Men också  teknisk innovation av sällan skådat 
slag, förändrade konsument beteenden och nya 
kreativa affärsmodeller. 

Hur påverkar detta finansmarknaden, företagandet 
och synen på finansiering?

Lena Apler och  Gudleiv Björklund ger  
sin syn på en värld i förändring och nya 
möjligheter att säkerställa fortsatt tillväxt.

”Idag inser 
allt fler bolag 

vilken god källa 
till finansiering 

deras kund-
reskontra  

  faktiskt är”

 Finansiering     för tillväxt



 Finansiering     för tillväxt

Lena Apler är koncernchef 
och CEO för  Collector och  
är en av bolagets grundare. 

Gudleiv Björklund är CEO  
för Collector Norge AS.
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Hur skulle ni beskriva läget på finans
marknaden just nu, i början av 2013?
Lena: Det är en komplex bild. Tittar vi övergripande 

kan vi konstatera att södra Europa brottas med 

enorma problem; stora budgetunderskott, hög 

arbetslöshet – inte minst bland ungdomar – och 

låg eller obefintlig tillväxt. I norra Europa ser läget 

något mer positivt ut, till stora delar beroende på 

industrins höga exportandel och ansvarstagande 

regeringar och parlament. I USA syns tecken på 

återhämtning men än har det inte lyft. Kina utgör 

fortfarande lokomotiv men även här ses tecken 

på avmattning. Och nu börjar dessutom miljö

problemen i landet bli så stora att de riskerar att 

få direkt påverkan på tillväxten.

Gudleiv: Norden utgör här något av ett undantag 

med balanserade ekonomier och en relativt sett, 

låg arbetslöshet. Både den norska och svenska 

kronan är fortsatt starka, vilket i grund och botten 

är bra men också ger negativa effekter för de 

bolag som i sin verksamhet har stor exponering 

mot andra valutor. I förlängningen är det dock 

klart att vi påverkas av den allmänna utveck

lingen. Som stora exportländer är vi självklart 

beroende av omvärlden utanför Norden. 

Lena: Makroekonomi, trender och konjunkturer 

är dock en sak – de kommer och går. Det intres

santa blir om man tittar bortom siffrorna; på 

långsiktiga strömningar och förändringar i 

mänskligt beteende. Vi är inne i en fas av för

ändring som, sett i backspegeln om 50talet  

år, kommer framstå som lika omvälvande som 

 födelsen av det moderna samhället efter andra 

världskriget. Det är enormt spännande.

Vari består denna förändring?
Lena: Den består dels i vad och hur vi konsu merar, 

dels i hur vi finansierar det vi konsumerar. Fram 

tills helt nyligen bestod vår konsumtion till stor 

del av fysiska produkter; saker det gick att ta på. 

Den digitala revolution som nu pågår öppnar upp 

för helt nya möjligheter att tillverka, distri buera 

och konsumera produkter – eller snarare tjänster. 

Ta bara faktumet att vi idag i princip abonnerar 

på en allt växande andel tjänster; musik, bred

bandsuppkoppling, matkassar, programvara, 

städning, blommor, larmfunktioner … Listan kan 

göras lång. Här växer nu hela industrier av nya, 

innovativa företag fram, som alla tävlar om att  

bli det nästa Google eller Spotify. Titta på app 

industrin; för fem år sedan fanns den inte – idag 

omsätter den miljarder. Hur  kommer den se ut 

om tio år?

Gudleiv: Till detta måste också läggas den kraf

tigt växande handeln över internet. Utvecklingen 

håller på att helt omdefiniera butikernas roll, från 

att i många fall ha varit den primära säljkanalen 

till att nu snarare fungera som showroom, en yta 

där vi känner och klämmer för att sedan gå hem 

och genomföra köpet framför datorn. Och en allt 

växande del av denna konsumtion sker på av 

betalning eller mot faktura, vilket innebär att vi 

får varan innan vi betalat den. 

Vilken roll och vilket ansvar har banker  
och finansbolag i denna utveckling?
Gudleiv: Som alltid när nya industrier växer fram 

har banker och långivare en viktig roll att fylla. 

För att nya idéer och affärsmodeller ska kunna 

växa fram krävs kapital. Entreprenören står för 

idén och banken eller finansbolaget för kapi

talet. Sedan händer förhoppningsvis något när 

de två möts – vilket i bästa fall gör idén ännu 

bättre. 

Lena: Som långivare har man definitivt något  

av ett samhällsansvar; man är en del av det 

maskineri som skapar sysselsättning och arbe

ten, som gör att skatter kan betalas och välfärd 

finansieras. Sedan är det självklart ingen samarit

verksamhet. Precis som alla verksamheter måste 

man göra det med en lönsamhet som säkrar upp 

fortsatt utveckling och möjliggör nya satsningar. 

40
dagar 
är den genomsnittliga 
 betalningstiden för  företag 
i Sverige. I Norge är mot
svarande siffra 32 dagar  
och i  Finland 31 dagar.

42% av svenska bank 
kunder använder sig av 
mer än en bank eller finan-
siellt företag för sparande, 
lån och betalningar.

70 000
Antalet verksamma företag 
i Sverige har ökat med cirka  
70 000 de senaste två åren.
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”Att se om sin 
 likviditet och 

balansräkning 
har blivit helt 

nödvändigt för att 
kunna utvecklas 

och behålla  
konkurrens-

 kraft”

Hur påverkar denna utveckling  
enskilda företag? 
Lena: På olika sätt. I tider av förändringar gäller 

det att inte fastna i gamla hjulspår. För nya 

 företag är allt det här självklarheter, andra måste 

bygga om sina affärsmodeller från grunden. 

Möjligheten att sälja över internet till en global 

kundkrets ökar givetvis möjligheten till för

säljning, samtidigt som också riskerna ökar. 

Kunskap om kunden och finansiell förmåga  

att ge och hantera krediter blir allt viktigare.

Och hur påverkar den banker och 
 finansbolag?
Gudleiv: Grundläggande är givetvis att man för

står den nya miljö dagens företag verkar i; att 

man förstår deras verklighet, marknad och kun

der – och med vilken hastighet nya chanser kan 

uppkomma. Man måste vara betydligt närmare 

kunderna än tidigare. Om relationen tidigare 

präglades av traditionella kundleverantörs 

roller, så är det nu betydligt mer av samarbete 

och partnerskap. Förtroende, tillit och goda 

 r elationer har aldrig varit viktigare. 

Vilka trender ser ni på marknaden  
för finansiella  tjänster?
Lena: De europeiska regeringarna har infört  

eller aviserat att de kommer att införa ökade 

 regleringar av finansmarknaderna och de aktörer 

som verkar där. Som direkt konsekvens av detta 

kommer vi få se fortsatta åtstramningar i banker

nas utlåning. Å ena sidan har vi  företag som vill 

låna pengar, å andra sidan har vi banker som  

inte vill eller kan låna ut. Här uppstår ett glapp. 

I takt med att kapital i allt högre utsträckning 

blir en bristvara ökar fokus på den egna balans

räkningen och olika sätt att jobba med den. 

Gudleiv: Denna utveckling har varit gynnsam för 

factoring och andra alternativa finansierings

lösningar. Att se om sin likviditet och balans

räkning har blivit helt nödvändigt för att kunna 

utvecklas och behålla konkurrenskraft. Allt fler 

företag har börjat använda sin egen balans

räkning för att låna pengar, till exempel genom 

att utnyttja sin kundreskontra eller genom att 

emittera obligationer.

Hur har kundernas syn på finansiering 
 förändrats?
Lena: Traditionellt anlitade man en bank till alla 

finansiella tjänster. Idag är trenden att allt fler 

kunder, både på privat och företagsmarknaden, 

anlitar flera olika leverantörer. Man går helt 

enkelt till den leverantör som erbjuder den bästa 

tjänsten för de specifika behov man har.

Gudleiv: Långa kredittider från storföretag gör 

att många mindre företag får vänta länge på att 

få betalt. De behöver finansiering under tiden.  

Då passar factoringtjänster väldigt bra. Den här 

typen av lösningar har traditionellt inte haft så 

gott rykte, utan mer setts som en sista utväg för 

att få loss pengar. Idag inser allt fler bolag  vilken 

god källa till finansiering deras kundreskontra 

 faktiskt är.

35%
den rådande marknads
situationen innebär fortsatt 
ljusa utsikter för Collector.  
Vi har vuxit med i genomsnitt  
35 procent årligen sedan 2001, 
en ut veckling som vi förutspår 
kommer att fortsätta även fram
över. Vår starka finansiella 
 ställning och flexibilitet gör  
att vi snabbt kan anpassa  
oss till nya förutsättningar på 
 mark naden och nya behov hos 
 kunderna.
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Många företag har en betydande andel kapital 

bundet i olika former av kundfordringar. Att sälja 

eller belåna dessa är ett snabbt sätt att öka rörelse

kapitalet. Med ett förbättrat kassaflöde och 

stärkt likviditet är det möjligt att fortsätta 

fokusera på tillväxt, istället för  

på bevakning av fordringar. Det 

handlar om att se på sin balans

räkning med nya ögon och om 

att se affärsmöjligheter även när 

omvärldsfaktorer är svårare att 

förutse och bedöma.

Factoring som alternativ till 

andra typer av finansiering ökar. 

En anledning till det är nya regler om 

kapitaltäckning, vilket ökar kost naderna 

för och därmed priset på banklån. Det innebär 

att det har blivit svårare att få banklån.

Att använda sig av factoringtjänster handlar  

inte bara om att snabbt förbättra sin lik   viditet. Allt  

fler bolag ser också  för delar med att minska den 

interna admini  stra tionen av  faktura hantering för 

Factoring är ett samlingsnamn för fakturaköp och fakturabelåning. Fakturaköp  
innebär att företaget väljer att sälja sina fakturor till exempelvis Collector. 

Provisionen täcker administration, riskövertagande och finansiering. Fordran för  
svinner ur kundens balansräkning och såväl likviditet som nyckeltal förbättras.  
Kunden slipper administrationen av sina  fakturor och slipper också risken i att  
inte  få betalt.

Fakturabelåning fungerar på samma sätt men här ligger risken kvar hos kunden. 
 Kunden kan också välja att påminnelse och inkassohanteringen ska skötas av 
 Collector, vilket innebär stora fördelar.

att istället få mer tid att fokusera på sin affär och 

sin  verksamhet.

Varför anlita Collector?
Vi har erfarenheten, rutinerna och 

den finansiella styrkan. För våra 

kunder innebär det snabb till

gång till likviditet och förmån

liga villkor. Vi förstår helt 

enkelt våra kunders behov 

avseende denna typ av 

rörelse kapital. Vi har person

lig och kompetent handlägg

ning i såväl administrationen 

som vid råd givning och produk

tion. Vid varje  tillfälle presen terar vi 

en kund unik lösning. Vi är medvetna om 

att behovet av factoring ser helt olika ut beroende 

på var i livs cykeln företagen befinner sig, vilken 

bransch de verkar i och hur stora bolagen är. Vår 

stora kunskap om företagsbehov i olika faser gör 

att vi kan erbjuda rätt finansierings lösning.

Få betalt för dina 
 fakturor direkt

Factoring – så funkar det!

”Man ska inte
   göra det man
har likviditet

  till, utan skaffa
likviditet till
det man vill 

 göra”

FACTORING

5     
  plus för   
factoring

• Fakturaköp
• Fakturabelåning
• Fakturaadministration

Factoring är en enkel tjänst som 
direkt möter många företags 
behov av likviditet och stabila 
kassaflöden, samtidigt som ris-
ken för obetalda fakturor elimi-
neras. Vinsterna är bland annat:

+ Kortare kredittid
+ Minskade kreditförluster
+ Förbättrat kassaflöde och 

snabb tillgång till likviditet
+ Outsourcing av administration
+ Förbättrade nyckeltal

vi
kan:
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Använd de tillgångar som finns bundna i ditt före-

tags kundreskontra istället för att vänta på att 

kunderna ska betala. Att finansiera sin verksam-

het med hjälp av sina fakturor som säkerhet är ett 

snabbt och enkelt sätt att få loss pengar, redan 

dagen efter fakturan är utställd.

Hur kan man förbättra sitt  
företags likviditet?

Genom att använda dig av factoringtjänster kan 

du outsourca hela fakturahanteringen, minska 

den interna administrationen och därmed få mer 

tid till att ägna dig åt affärerna. Vi gör jobbet – du 

får betalt direkt.

Catrin BacklundJansson, Collector Business, Factoring
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Kunder som kan handla tryggt, förvissade om att deras 

inköp är genomförda med ett välbekant och säkert 

betal sätt, är nöjda kunder. Och nöjda kunder förökar  

sig lätt.

Genom att erbjuda faktura som betalsätt för e-handel 

attraherar du nya målgrupper som inte tidigare känt sig 

trygga med att handla på nätet, exempelvis för att de 

Hur kan smarta betalningssätt 
öka försäljningen?

känt sig otrygga med att lämna ut uppgifter om kredit-

kort och liknande. En fördel med fakturabetalning är 

också att kunderna inte behöver ha kreditkort eller 

bankdosa till hands när de handlar på nätet. 

För kunderna innebär fakturabetalning dessutom 

möjligheten att få hem varan först och titta på den i 

lugn och ro innan de betalar.  

”Kunden  
får möjlighet
 att ta hem

 varan innan 
betalning”

Mikael Anstrin, Head of Commerce
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Collector gör det möjligt att erbjuda enkla och 

säkra köp mot faktura, med lång betalningstid  

och möjlighet att delbetala. Tjänsten bygger på 

en egenutvecklad lösning som är lätt att inte

grera med kundens egna system och anpassa 

efter  kundens speciella behov.

Fysiska butiker och e-handel
Med vår anpassningsbara lösning är det bland 

annat möjligt att erbjuda upp till 60 dagars betal

ningstid, helt räntefritt. Det innebär att kunderna 

kan köpa de varor de vill och betala i slutet av 

nästkommande månad. Kunden kan dessutom 

välja att dela upp betalningen efter att han/hon 

fått hem varan.

Styrkan ligger i fördelarna som skapas för 

såväl slutkunden som handlaren. Slutkunden  

får möjlighet att ta hem varan innan betalning. 

Handlaren har å sin sida möjlighet att öka för

säljningen utan att den egna affärsrisken ökar.

Collectors fakturatjänster kan användas i såväl 

fysiska butiker som ehandel och kan anpassas 

till att fungera på samma sätt oavsett kanal. Idag  

är det mer regel än undantag att fysiska butiker 

kompletteras med en ehandel. Kunderna vill 

känna igen sig, oavsett vilken butik de handlar i 

och det är därför allt viktigare för detaljhandels

företag att erbjuda samma typ av tjänster i såväl 

fysiska butiker som ehandel. 

Varför anlita Collector?
Vår fakturalösning fungerar med samma inte

gration på flera marknader i Norden. Vi tar hela 

kreditrisken och du får betalt direkt, även om  

inte kunden betalar. Vi anpassar oss till din affär. 

Dina kunder får upp till 60 dagars betaltid – 

 räntefritt. 

Nöjda kunder är värdefullt. Vi erbjuder en 

kundvänlig process – från köp till eventuell 

påminnelse. Vår dedi kerade, flerspråkiga och 

personliga kundservice har särskild kompetens 

inom ehandel. För att underlätta integration för 

våra partners är vår plattform byggd mot öppna 

standarder.

Ett enda, tryggt betalsätt  
i alla kanaler

COMMERCE

Collector erbjuder genom samarbeten möjlighet att betala via 

mobilen. Vår partner står för tekniken, en app för betalning i butik 

med hjälp av en QRkod. Collector står för faktura lösningen, och 

skickar fakturan till kunden i slutet av nästa månad. Liksom vid 

Collectors övriga fakturatjänster är det även här möjligt att del

betala fakturan. Och villkoren är desamma som för övriga faktura

tjänster. I dagsläget kan denna tjänst utnyttjas i bland annat 

Axfoods butiksnät med butiker som Hemköp och Willys. 

I början av 2013 inleder Collector också ett samarbete med 

Västtrafik kring betalning av smsbiljetter i kollektivtrafiken.

Collectors mobila 
betalningar

40%

70%

drygt 40 procent av kunderna 
väljer att betala mot faktura 
framför kort eller banköver föring.

70 procent av av befolkningen 
i Sverige har någon gång 
 handlat på  internet.

• Butiksfaktura
• Ehandelsfaktura
• Mobila betalningar 

vi
kan:
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Genom ett samarbete med Seamless erbjuder Collector möjlighet att med hjälp av en 

mobilapplikation  registrera betalning mot faktura i bland annat Axfoods matbutiker.

Lämna plånboken hemma 
– betala med mobilen

1. Kunden  
registrerar ett 
fakturakonto 
hos Collector   

2. Kunden  
 laddar ner en  
app utvecklad  
av Seamless    

3. I matbutiken 
används mobilen 
för att skanna en 
QR-kod vid kassan

4. Inköpet  
registreras och 
samlas med 
andra inköp  

5. Collector 
skickar en  faktura 
till  kunden mån-
aden efter inköpen

Supersmidigt att betala 
med mobilen.
Superenkelt att få 
SEQR Fakturakonto
från 

• 5000 kronor
• Upp till 60 dagars räntefri betaltid
• Ingen aviavgift
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Stockholm

Göteborg

Oslo

Helsingfors

Collector på den nordiska        marknaden
Friska finansiella vindar

StEFAN ALEXANdErSSON, deputy CEO och CFO

Marknaden påverkas av förändrat beteende hos kunderna. 

Idag väljer såväl privatkunder som  företagskunder i allt 

större utsträckning fler leverantörer av finansiella tjänster. 

Man anlitar inte längre en enda bank för alla sina finansiella 

behov utan vänder sig till den aktör som är bäst inom ett 

specifikt område.

Förändrade kundbeteenden  
ger ny syn på krediter
Kundernas beteende har också förändrats när det  gäller 

synen på krediter. Trenden med en ökning i lån för konsum

tion i form av blanco krediter till privatpersoner fortsätter att 

öka. Sedan 2005 har den här typen av lån ökat med nästan 

7 procent per år till en aggregerad tillväxt på över 60 pro

cent. Trenden visar ingen avmattning. Situationen   

i Norden ser mycket ljusare ut än för övriga 

Europa. Osäker heten i Europa på  verkar 

givetvis även Sverige. En ökad  reglering 

av bankmarknaden innebär att stor

bankernas dominans  minskar och  

ger plats för mer nischade aktörer.

Nya tjänster
Under 2013 lanseras ett antal till

läggstjänster till Collectors utbud  

i Sverige. Bland annat erbjuds ett 

låneskydd som innehåller en  försäkring 

på privat lån som gäller vid till exempel 

arbets löshet och dödsfall. Easycard, Collectors 

MasterCard, kommer under  sommaren 2013 lan seras 

i ny tappning och  presenteras för ny kundgrupp.  Collector  

rör sig med nya produkter mot fler kundsegment.
Blancolån till privatpersoner har ökat  
med 60 procent i  Sverige sedan 2005. 
Blanco lån innebär att lån ges utan krav 
på säkerhet/pant.

60%

”Man anlitar  
inte längre en enda
bank för alla sina
finansiella behov, 

utan den aktör som 
är bäst inom ett

 specifikt område
 eller i en specifik

situation” 

den finansiella oro som präglat världsmarknaden och  framför allt euroområdet under de senaste åren fortsätter. 
Hårdare krav på banker och kreditmarknadsbolag ger i sin tur ökade krav på kredittäckning och återbetalning mot 
 slut kund. Ökade kapitalkrav får effekter för flera av  Collectors konkurrenter, men för bolag som liksom Collector har 
god  tillgång till ägarkapital, öppnar sig en mängd konkurrens fördelar.
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Stockholm

Göteborg

Oslo

Helsingfors

Finland befinner sig i en osäker situation makro

ekonomiskt, på grund av den finansiella krisen i 

Europa i kombination med strukturella inhemska 

problem i industrin samtidigt som tillväxtmotorer 

 saknas. Finansdepartementets prog noser 

visar att den ekonomiska tillväxten 

försvagas och  kon sumenterna 

står inför en  tuffare situation 

2013 än 2012. Bankerna  

har stramat åt sin kredit

givning och det är svårt  

för mindre bolag att få 

finansiering från banker.

Det finns ett stort behov 

av alternativ till traditionell 

Den norska ekonomin är den starkaste av 

 Colletors marknader, med låg arbetslöshet, höga 

inkomster och fortsatt höga bostadspriser. Den 

norska kronan är stark, vilket ger negativa effek

ter för de bolag som i sin verksamhet har stor 

exponering mot andra valutor. 

Reglerad marknad
Även i Norge har bankmarknaden blivit mer regle

rad, med följd att det blivit svårare att få lån hos 

banker, både för företag och privatpersoner.

Under senare år har en ökning skett när det 

gäller start av nya bolag, vilket ökar efterfrågan 

Collector på den nordiska        marknaden
Stark marknad i Norge

Nya tjänster i Finland 5% 
Försäljning på inhemska 
kredit kort i Finland ökade med 
5% mellan 2010 och 2011.

på flexibla finansieringslösningar för tillväxt

bolag.

Inkassobranschen i Norge är hårt reglerad, 

 vilket medför en god betalningskultur. Vi ser en 

stark tillväxt på den norska markanden inom 

såväl kredithantering som factoring framöver.

Efterfrågan på krediter
Collector lanserar under 2013 nya tjänster i Norge, 

bland annat låneskydd samt lån med  individuell 

räntesättning. Efterfrågan på krediter på privat

marknaden växer, vilket bland annat ger gynn

samma förutsättningar för Collector easycard.

finansiering.  Efterfrågan på factoringtjänster  

har traditionellt inte varit stor i  Finland eftersom 

betalnings  tiderna historiskt i genomsnitt uppgått 

till 14 dagar. Allt fler stor företag anpassar sig  

till stan darder i övriga Europa och förlänger 

sina betal nings  tider, vilket medför  

att många under leveran törer är 

i behov av att  förbättra sin 

 likviditet. 

Under 2013 kommer nya 

produkter lanseras i Finland: 

ett inlåningskonto,  Collector 

easycard samt ett premium

lån med individuell ränte

sättning. MIIKA ENGStrÖM,
CEO Collector Finland OY

GUdLEIV BJÖrKLUNd,
CEO Collector Norge AS

”Längre 
 betalnings-
  tider gör att 
efter frågan 

 på factoring-
 tjänster ökar”
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KREDITHANTERING & JURIDIK

Sent eller helt obetalda fakturor är ett stort pro

blem för företag som är beroende av det löpande 

kassaflödet för sin fortsatta expansion. Trots att 

betalningsmoralen i norra Europa ur ett internatio

nellt perspektiv är relativt god, betalas fortfarande 

en stor del av alla fakturor för sent. 

En osäker ekonomisk utveckling och konjunktur 

innebär dessutom en ökad risk för sena eller helt 

uteblivna betalningar.

Inkasso
De flesta inkassoärenden är relativt okomplicerade. 

Genom att ha strukturerade interna rutiner och en 

väl genomtänkt kreditpolicy kan kredit tiden i de 

flesta fall hållas nere. Det är i de andra, mer kompli

cerade ärendena som vi som inkassopartner kan 

göra störst skillnad. Det är här betydelsen av erfa

renhet, förhandlingsvana och ett personligt enga

gemang är helt avgörande. Det är här vi är som bäst.

Hos Collector anpassas varje enskilt uppdrag  

uti  från exempelvis kreditrisk och typ av fordran. 

Resultatet blir en effektivare och snabbare kredit

hantering och ett stabilare kassaflöde. Vi är också 

måna om att bibehålla en god relation till slut

kunden.

Kreditpolicy och rådgivning 
Collector upprättar i samråd med kunden en 

kredit policy med målsättning att öka kassaflödet 

och minimera kreditförlusterna. Vi har mångårig 

erfarenhet av kravrutiner och riskhantering. Vi kan 

identifiera förbättringsområden internt hos kunden 

för att öka effektiviteten i kravprocessen och där

med öka inkasseringsgraden.

Vid påminnelsehantering i Collectors regi av 

lastas ekonomiavdelningen och kassaflödet ökar 

då betalning ofta sker snabbare då kravet kommer 

från tredje part.

 

Kvalificerad rådgivning 
ger minskad kreditrisk

Så arbetar vi med förfallna krediter

• Kvalificerad rådgivning 
kring kreditpolicy

• Inkasso, framförallt 
 hyresinkasso, transport 
och logistikinkasso samt 
exportinkasso

• Juridiska förhandlingar

I 8 av 10 fall spelar det ingen 
större roll vem som hanterar 
inkassoärendet. I de andra  
två är det helt avgörande. 
Collector hanterar komplice-
rade ärenden genom:

• Kvalificerad rådgivning
• God förhandlingsvana 
• Löpande uppföljning  

och rapportering 
• Närvaro och engagemang  

De flesta kundreskontror innehåller någon form av 

avskrivna kundfordringar, vilka i boksluten oftast 

är värderade till noll kronor. Vi arbetar aktivt med 

att omvandla dessa fordringar till reda pengar.

Collector är en stor aktör på den nordiska mark

naden och har den finansiella  styrkan som behövs 

för att förvärva förfallna krediter och efterbevaknings

ärenden. För kunden innebär detta att likviditet 

 frigörs och att man slipper det administrativa 

arbetet med att följa upp förfallna fakturor.

Via kontinuerlig bearbetning, uppföljning samt 

förebyggande preskriptions åtgärder och genom 

individuella lösningar skapas möjligheter för 

kredit tagaren att betala sin skuld genom ackord 

eller villkorade betalningsplaner.

 vi
kan:

ALEXANdEr tOdOrIC, 
Chief Credit Officer
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Lär känna kunderna. Förstå hur deras affärsmodell ser 

ut, vilka säsongsvariationer som påverkar dem, hur 

betalningsförmågan ser ut över tid och hur stor deras 

konjunkturkänslighet är. Genom att förstå hur kundens 

verklighet ser ut kan vi minska risken för  oförutsedda 

händelser.

Hur kan man minska risken 
att inte få betalt?

Ha en fungerande kreditpolicy. Med hjälp av en ut -

arbetad policy kan du både öka kassaflödet och mini-

mera kreditförlusterna. Kombinera policyn med tydliga 

rutiner för uppföljning och hantering av obetalda 

 fakturor som är anpassade till den specifika bransch 

ditt bolag är verksamt i. Genom att öka effektiviteten 

i kravprocessen kan du öka inkasseringsgraden.

”Det är i mer  
komplicerade

 ärenden vi som 
inkassopartner 
kan göra störst   

 skillnad”

Helena Andersson, Head of debt Collection
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Collectors fastighetslån är en finansieringslösning för 

kommersiella fastigheter i storstadsområden. Vi har 

stor erfarenhet och kunskap vad gäller kommersiella 

fastigheter och är väletablerade på marknaden med 

våra tjänster för fastighets- och hyresbranschen. Som 

en följd av ökade regulatoriska krav på bankerna och 

ökade krav på kapitaltäckning finns idag ett behov av 

ytterligare långivare till fastighetsbranschen och här 

fyller Collector en lucka. 

”Collectors fastighetslån vänder sig till kunder  

som  behöver ett belopp under en begränsad tid för  

att genomföra en transaktion. Det kan exempelvis  

röra sig om en bostadsrättsförening som behöver  

täcka ett finansieringsbehov som uppstår i glappet 

innan betalningen för nybyggda bostäder kommit  

in, där  stor bankerna inte kan eller vill gå in”, säger  

Erik Selin.

”Collectors  
fastighetslån  

fyller ett finansie-
ringsbehov där 
bankerna inte 

kan eller  
vill gå in”

Fastighetslån som 
 finansieringslösning
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Erik Selin, huvudägare och Vd i Balder som 
förvaltar fastig heter värda över 22,3 miljarder 
kronor i Stockholm, Göteborg, Öresundsområ-
det och tillväxtregioner, samt styrelseledamot  
i Collector. Balder äger 38 procent av Collector 
sedan 2011.
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Vilka är fördelarna med att   
handla på kredit?

”När du  
betalar i din

 egen takt blir
 det lättare att 
planera din 

vardags-  
 ekonomi”

När du handlar på kredit samlas alla dina inköp på  

en månadsfaktura som gör det enkelt att följa dina  

köp och uttag. Du får med andra ord bättre koll på  

din ekonomi.

När fakturan kommer kan du själv välja hur mycket  

du vill betala. Med Collector easycard kopplat till 

 MasterCard, kan du som minst betala 1/36-del och  

lägst 99 kronor av fakturerat belopp. När du betalar  

i din egen takt blir det lättare att planera din vardags-

ekonomi. Vissa månader betalar du helt enkelt mer  

och andra mindre. Väljer du att dela upp beloppet till-

kommer en ränta på den återstående summan.

Collector easycard kan du använda i butiker, på 

 restauranger, i uttagsautomater och på banker över 

hela världen. Du har dina pengar nära till hands och 

i säkert förvar var du än är.

Claes Paulsson, Head of Consumer
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Den lånefinansierade konsumtionen ökar.  

Att handla på kredit har blivit ett nytt sätt  

att konsumera. Jämfört med övriga Europa  

är andelen rena konsumtionslån fortsatt 

 relativt låg i Sverige, Norge och Finland.

Collector erbjuder flera olika låneformer 

med varierande räntor efter kundens situa

Det ska löna sig att spara.  Collector erbjuder ett 

tryggt och enkelt sparande med möjlighet till bra 

avkastning. 

Vi strävar efter att kombinera en av marknadens 

högsta räntor med bästa tänkbara service och 

målsättningen är att ligga bland topp fem när det 

gäller inlånings räntan. 

Vi är en finansiellt stabil aktör som lyder under 

Finansinspektionens tillsyn och omfattas själv

klart av insättningsgarantin.

Hos Collector  
får du låna när  
du behöver

Efterfrågan på tillfälliga krediter ökar 

och därmed användandet av kredit

kort. Med Collector easycard, kopplat 

till MasterCard, kan du enkelt, tryggt 

och säkert handla i butiker och på 

internet. 

Räntefri kredit
Utöver krediten på upp till 30 000 

 kronor erbjuds upp till 56 dagars 

ränte fri kredit och delbetalning i en 

takt du bestämmer själv. Dessutom 

ingår rese försäkring och avbeställ

ningsskydd vid betalning av resa. 

Varje månad skickar vi en faktura  

på förra månadens gjorda inköp och 

uttag. Betalar du hela fakturabeloppet 

på en gång tillkommer ingen ränta. 

Collector 
easycard

UTLÅNING & INLÅNING

våra 
 lån:

våra 
konton:

Lån i Sverige
Collector Stora lånet
Låna upp till 100 000 kronor

Collector Lilla lånet
Låna upp till 30 000 kronor

Lån i Norge
Collector Store lånet
Låna upp till 50 000 kronor

Collector Lille lånet 
Låna upp till 30 000 kronor

Lån i Finland
Joustolaina
Låna upp till 4 000 Euro

Direktkonto
•  Statlig insättningsgaranti
•  Minsta insättning 5 000 kr
•  Fria uttag

Ettårskonto
•  Statlig insättningsgaranti
•  På belopp från 100 000 kr utgår 

fast ränta under 12 månader
•  Vid förtida uttag gäller 

 upp sägning en månad samt  
att räntan reduceras

•  Endast en insättning per konto

Tvåårskonto
•  Statlig insättningsgaranti
•  På belopp från 100 000 kr utgår 

fast ränta under 24 månader
•  Vid förtida uttag gäller 

 upp sägning en månad samt  
att räntan reduceras

•  Endast en insättning per konto

tion. Vår målsättning är att det ska vara enkelt 

och kännas tryggt att ta ett lån hos oss. Du 

ansöker via internet och får besked direkt.

Vi har en dynamisk och flexibel kredit

prövning och ser varje kund som en unik 

 individ. 

Visste du att 
det lönar sig 
att spara hos 
oss också?
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Mitt Liv arbetar för ökad mångfald  

och integration på den svenska 

arbetsmarknaden. Genom mentor

skap, utbildning och vidgade kontakt

nät är målet att öppna dörrar för 

 kvinnor med invandrarbakgrund. 

Genom ett kursprogram samt ett 

1årigt mentorprogram, har Mitt Liv 

bidragit till att flertalet av deltagarna 

fått sin första riktiga arbetslivs

erfarenhet i Sverige.

Collector är sedan flera år partner 

till Mitt Liv. Flera anställda från 

 Collector har under de senaste åren 

deltagit i Mitt Livs mentorprogram. 

Hittills har 360 personer genomgått 

programmet, som nu går sitt femte år 

i Göteborg och tredje år i Stockholm 

med deltagare och mentorer från över 

40 länder.

Collectors CEO Lena Apler utsågs återigen till 

en av svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor 

när Veckans Affärer för femtonde året presen

terade sin lista över Sveriges 125 mäktigaste 

kvinnor.

Under ceremonin, som hölls i Stockholm 

den 5 mars 2013, delade Lena Apler även ut 

pris till Årets Entreprenör, vilket i år gick till 

Caroline Krensler på Vinngroup. 

Lena deltog också i Veckans Affärers partner

panel som diskuterade jämställdhetsarbete i 

näringslivet, bland annat frågan om varför det 

är så viktigt med fler kvinnor i styrelserummen. 

Collector och vår omvärld

Mitt Liv Näringslivets  
125 mäktigaste kvinnor
Collector i samarbete 
med Veckans Affärer

Entrélånet riktar sig till kvinnor från 20 år och 

uppåt med utländsk bakgrund som har en 

bärande och tydlig affärsidé med en genom

arbetad affärsplan. Syftet är ett hållbart före

tagande och att skapa förutsättningar för  

nya entreprenörer att växa genom att låna ut 

pengar till låntagare som vanligtvis har svårt 

att få lån. För entreprenörer med bra affärs

idéer erbjuder Collector:

• Mikrolån på 10 000–100 000 kronor

• Nätverk och nya möjligheter för oetablerade 

entreprenörer

Entrélånet öppnar dörrar 
till arbetsmarknaden

• Inga administrativa kostnader eller  

krav på säkerhet

• Modest ränta (cirka 5%)

• Lång amorteringstid (upp till 7 år)

• Första året amorteringsfritt

Projektet drivs i samarbete med Mitt Liv.  

Mitt Livs ambassadörer hjälper till med 

marknads planering och godkännande av 

ansökningar samt som experter för sina 

egna kulturer. 

57%
Sysselsättningsgraden bland utrikes  
födda kvinnor är 57 procent, jämfört 
med 83 procent för kvinnor födda i 
 Sverige av två föräldrar födda i Sverige. 

Fo
to

: R
ic

ka
rd

 K
il

st
rö

m
/V

A



23

Collector är titelsponsor för damtennisveckan Collector Sweden Open  

i Båstad. Tävlingen är en del av WTAtouren och spelas den 13–21 juli 

2013. Årets stora stjärnor är Serena Williams och Venus Williams. 

Serena är en av  världens mest populära idrottskvinnor med 15 Grand 

Slamtitlar och två olympiska guldmedaljer från London. Systrarna kom

mer att möta svenska stjärnor som Sofia Arvidsson, Johanna Larsson och 

Collectorsponsrade Ellen Allgurin.

Genom sponsorskapet bidrar Collector till att säkerställa en svensk 

framtid inom damtennis. Av tradition är tävlings veckan dessutom ett 

omtyckt tillfälle för såväl svenskt som internationellt näringsliv att träffas 

för att nätverka och delta i seminarier. 

Årets huvudtema är  Tennis & Mode. Entreprenörskap, ehandel och 

mobila betalningar är andra ämnen för seminarier under veckan.

Sponsorskapet skapar varumärkeskännedom och ger möjlighet att 

träffa och bygga relationer med våra nuvarande och potentiella kunder. 

Att damtennis har entreprenöriell framtoning är extra roligt då det 

 speglar Collectors anda.

”Lånet gör  
det lättare för 
utlandsfödda 
kvinnor att 
starta egna 
företag”

Mötesplats för 
affärer och tennis

Vilken är din roll?
–Jag arbetar bland annat med att marknadsföra lånet mot utvalda 

målgrupper, och är också medlem i kreditkommittéen som prövar 

inkomna låneansökningar.

Varför behövs Entrélånet?
–Utlandsfödda kvinnor är en av de grupper som har  svårast att 

komma in på arbetsmarknaden och Entrélånet är en väldigt bra 

möjlighet för dem. Lånet har väldigt förmånliga villkor och gör 

det lättare för kvinnorna att starta egna företag.

Hur har utvecklingen varit hittills?
–Vi arbetar fortfarande väldigt mycket med marknads

föring, och använder oss av olika kanaler på olika 

språk för att nå målgruppen. De lån som hittills har 

beviljats har varit avsedda för till exempel en klädaffär 

på nätet och en restaurang.

Serena Williams  
och systern Venus är  
de största namnen i  
Collector Swedish Open

Hallå Rangeen Namik Wahid, 
ambassadör för Entrélånet
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Koncernens verksamhet och struktur
Verksamheten består av finansieringstjänster, kredithantering och 

affärsjuridik. Finansieringstjänsterna till företag består huvudsakligen 

av factoringkrediter och till privatmarknaden av säljstödjande finansie-

ring till e-handel och detaljistkedjor. Kredithantering är inriktad på 

 företagsmarknaden genom hantering och förvärv av obetalda fakturor 

och andra fordringar såsom t ex förfallna krediter. Koncernens övriga 

verksamhet omfattar utlåning till privatpersoner och inlåning genom 

webbaserade tjänster. Legalt bedrivs all finansieringsverksamhet samt 

  in- och utlåning i Collector Credit AB som är kreditmarknadsbolag 

under Finansinspektionens tillsyn. Collector Credit AB är ett helägt 

 dotterbolag till Collector AB. All upp dragsverksamhet, kredithantering 

B2B och juridik bedrivs huvudsakligen i det  helägda dotterbolaget 

 Collector Finance & Law AB. Det tyska dotterbolaget, PayPort GmbH 

bedriver enbart  försäljning av finansieringstjänster till e-handeln.  

Det norska dotter bolaget, Collector Norge AS och det finska dotter-

bolaget Collector  Finland OY bedriver båda i huvudsak försäljning  

av finansierings tjänster till företag samt inkasso av egna fordringar.  

Under slutet av 2012 togs beslut om att avveckla den inhemska tyska 

verksam heten och på sikt det tyska dotter bolaget PayPort GmbH.

Allmänt om verksamheten
Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg samt från

kontoren i Stockholm, Malmö, Helsingfors, München och Oslo.

Hållbarhet och CSR
Collector bedriver ett löpande aktivt arbete i hållbarhetsfrågor. I detta 

inkluderar vi såväl etikfrågor och miljöfrågor som samhällsansvar i stort.

Vår verksamhet präglas av gott affärsmannaskap och inkluderar 

etiska överväganden i alla beslutssituationer. I kreditgivning och facto-

ring sker utvärdering av våra kunder och kredittagare med etiska över-

väganden i varje led och som en del av beslutsunderlaget.

Vår miljöpolicy omfattar allt från lokaler, där vi strävar efter att ha 

verksamhet i klimatsmarta och miljövänliga fastigheter, till hur vi mins-

kar vårt resande genom att utnyttja smart teknik. Vårt huvudkontor  

i Göteborg är miljöcertifierat enligt GreenBuilding och är ett exempel  

på en fastighet med bästa tänkbara energihantering.

Collector engagerar sig löpande i projekt som bidrar till ökad syssel-

sättning. Ett exempel på detta är kreditgivning till invandrarkvinnor i 

Sverige som ett sätt att hjälpa dessa att starta egen verksamhet. Detta 

är idag en grupp människor där andelen arbetslösa är hög. Vidare är 

Collector partner till Mitt Liv, en ideell verksamhet som vänder sig till 

unga kvinnor med utländsk bakgrund och ger en praktisk utbildning  

i samhälls- och arbetslivsfrågor med syfte att ge möjlighet till menings-

fulla studier och jobb. 

Med detta engagemang vill vi möjliggöra att pengar som är ett 

 nödvändigt medel i all verksamhet kommer entreprenörer till del som 

normalt har svårt att få finansiering. I vår bransch har vi ett särskilt 

ansvar att påvisa och möjliggöra detta. Ett av våra ledord är etik, att 

visa respekt för våra kunder och deras situation. Vi skapar affärer med 

lönsamhet men vi sätter alltid varaktiga relationer före kortsiktiga 

intäkter.

Osäkerhetsfaktorer
Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består främst av omvärldsfaktorer 

såsom konjunktur och ränteläge. De största definierade riskerna är 

 kreditförluster och tillgång på likviditet. I båda fallen anser koncernen 

att verksamhetens känslighet mot förändringar i omvärlden är relativt 

liten, beroende på att bolagets fordringsmassa till stor del består av 

korta krediter, factoring och säljfinansiering samt många små lån till 

privatpersoner, vilket leder till ett stabilt likvidflöde. Tillsammans med 

en effektiv kredithantering minimeras kreditförlusterna och därmed

också osäkerhetsfaktorerna. Bolagets finansieringskälla är till absolut 

största delen inlåning från allmänheten. Denna verksamhet är fortsatt 

stabil. För att säkerställa tillgång till likviditet även om  inlåningen 

skulle stagnera eller minska har bolaget kontrakterade bankkrediter  

på betydande belopp. För ytterligare information kring osäkerhets-

faktorer se redovisningsprinciperna på sidorna 33–41.

Väsentliga händelser under året
Finansiellt var 2012 ännu ett rekordår. Omsättningen och resultatet före 

skatt var i absoluta tal de högsta någonsin. Under 2012 har stort fokus 

legat på fortsatt arbete kring kvalitet och processer. Kommersiellt och 

administrativt har basen lagts för ökad expansion och tillväxt inom 

samtliga Collectors produktområden.

De geografiska marknader som har haft störst tillväxt under 2012  

har varit den norska där framförallt factoringprodukterna visat på 

mycket stark tillväxt . Av produktområdena har kort och kredithantering 

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Collector AB avger härmed årsredovisning och 
 koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2012.
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haft störst procentuell tillväxt. Med undantag av den tyska e-handels-

verksamheten är samtliga Collectors geografiska marknader och 

 produkter lönsamma var för sig. Den tyska e-handelsverksamheten är 

av mycket liten omfattning och i slutet av 2012 togs beslutet att helt 

avveckla den verksamheten.

Koncernens kreditförluster inom konsumentkrediter har under 2012 

fortsatt minska kraftigt, både i absoluta tal och i relation till kredit-

stocken. Den generella kvalitén på kreditstocken kon sumentkrediter har 

under året förbättrats ytterligare som en konsekvens av hårdare kredit-

prövning och förbättrade rutiner avseende kreditgivning och kravhante-

ring. Koncernens totala kreditförluster har i absoluta tal minskat. För 

konsumentkrediter var kreditförlusterna i relation till kreditstocken de 

lägsta någonsin.

Under 2012 har Collectors tillgång till likviditet fortsatts att stärkas, 

främst genom ökad inlåning från allmänheten. Per sista december 2012 

uppgick koncernens likvida medel till 640 849 TSEK. Dessutom är 

 Collectors tillgång till likviditet i form av kreditfaciliteter hos banker fort-

satt god. Detta gör att Collector står starkt inför fortsatt ökad tillväxt.

Ägande
Koncernen ägs av Fastighets AB Balder till 38 procent, StrategiQ Capital AB 

20 procent, Ernström Kapitalpartner AB 18 procent, grundare, ledning 

och övrig personal 12 procent samt övriga inves terare 12 procent.

Personal
Medelantalet anställda uppgick i koncernen till 183 personer (168) 

varav var 70 män (62) respektive 113 kvinnor (106). Moderbolaget har 

ingen anställd personal.

Finansiell företagsgrupp
Från den 30:e juni 2011 ingår moderbolaget Collector AB i en finansiell 

företagsgrupp med dotterbolagen Collector Credit AB (kreditmarknads-

bolag), Collector Capital AB, Collector Finland OY, Payport GmbH, samt 

Collector Norge AS. Samtliga bolag är fullständigt konsoliderade. Hela 

den finansiella företagsgruppen står under Finansinspektionens tillsyn 

och omfattas av Finansinspektionens regler för kapitaltäckning och stora 

exponeringar.  Collector Finance & Law AB, är ett helägt dotterbolag till 

 Collector AB men är inte inkluderat i den finansiella företagsgruppen.

Kreditrisker och kreditförluster
Riskkrediter och förvärvade kreditstockar

Inom detta segment består risken i värderingen av köpta kreditstockar 

samt det pris som betalas för varje enskild stock i för hållande till fram-

tida utfall vid återbetalning och avveckling av krediterna. Beroende  

på förvärvade portföljers ålder och kvalitet varierar löptiden mellan 

5–20 år.

Utlåning blancolån och kort

Denna verksamhet består av blancolån på mellan 5 000–100 000 kr  

till privatpersoner. Genom effektiva kredit scoringmallar och stort 

 statistiskt material kan förlustrisken med stor sannolikhet beräknas 

i förväg. Avsättningar för kreditförluster redovisas allt eftersom 

 bedömning görs att förluster inträffar.

Säljfinansiering

Denna verksamhet omfattar alla typer av handelsrelaterade

krediter till konsument, så som delbetalning, konton och fakturor. 

 Kreditscoringmallar tas fram för varje bransch och målgrupp. Ett 

mycket stort antal små krediter gör att kreditförlusterna hålls på  

en sammantaget låg nivå.

Factoring och företagskrediter

Kreditrisken består främst i att bedöma förvärvade fakturor och slut-

kundens betalningsförmåga, men också risken för invändningar och 

tvister mot leverantören. Värderings- och kreditmodeller som på ett 

tidigt stadium ska utvisa framtida risker har utarbetats. Företagskrediter 

har alltid säkerheter, såsom pantbrev i fastighet, aktier eller över-

hypotek i företags inteckning.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består främst av tjänster till dotterbolagen  

i koncernen.

Utsikter för 2013
Koncernen står väl rustad för en ökad tillväxt under fortsatt hög lön-

samhet. Under 2012 har förstärkning av en redan stark plattform  

för expansion genomförts. Detta innebär att IT-stöd, processer och 

organisation har förstärkts för att kunna öka affärsvolymen väsentligt 

på befintliga marknader. För privatmarknaden har nya blancolåne-

produkter lanserats, framförallt på den svenska marknaden.

Satsningen på e-handel har i slutet av 2012 intensifierats både orga-

nisatoriskt som tekniskt. Ett samarbete med Seamless avseende mobil-

betalningar har medfört en substantiell ökning av antalet nya kunder.

Även för företagsmarknaden kommer nya produkter på befintliga 

geografiska marknader att lanseras.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till för fogande 

 stående vinstmedel, kronor 97 325 251, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 97 325 251

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hän visas till 

 efterföljande resultat- och balansräkningar med till hörande boksluts-

kommentarer.
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Koncernens resultat
Koncernens resultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande) uppgår till 143 681 TSEK.

Resultaträkning, Collectorkoncernen (TSEK)
2012-01-01

–2012-12-31
2011-01-01

–2011-12-31
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31
2008-01-01

–2008-12-31

Intäkter 590 396 543 933 455 751 403 715 290 730
Övriga intäkter 0 0 0 0 11 695
Summa intäkter 590 396 543 933 455 751 403 715 302 425

Rörelsens kostnader
Personalkostnader –118 959 –108 277 –83 001 –73 390 –65 100
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –23 597 –20 913 –17 670 –15 266 –17 889
Andra vinster/förluster netto 256 100 107 395 –102
Övriga kostnader –234 907 –217 481 –187 794 –172 097 –105 806
Summa kostnader –377 207 –346 571 –288 358 –260 358 –188 897

Rörelseresultat 213 189 197 362 167 393 143 357 113 528

Resultat från intressebolag och försäljning dotterbolag 342 –38 2 142 –118 –722
Finansiella intäkter 16 598 6 192 1 309 1 460 3 551
Finansiella kostnader –83 734 –62 090 –46 496 –56 444 –55 840
Resultat efter finansiella poster 146 396 141 426 124 348 88 255 60 517

Inkomstskatt –32 052 –39 088 –32 708 –22 710 –16 270
Årets resultat 114 344 102 338 91 640 65 545 44 247

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 112 409 101 513 91 286 67 862 44 236

Innehav utan bestämmande inflytande 1 935 825 354 –2 317 11
Resultat per aktie för vinst hänförligt till Moderbolagets  
aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie) 7,56 6,83 6,14 5,30 3,46

Nyckeltal
2012-01-01

–2012-12-31
2011-01-01

–2011-12-31
2010-01-01

–2010-12-31
2009-01-01

–2009-12-31
2008-01-01

–2008-12-31

Koncernens resultat före skatt  
(exkl innehav utan bestämmande inflytande) 143 681 140 261 123 888 90 964 60 556
Soliditet, % 1) 14,2 12,3 16,2 13,0 13,1
Balansomslutning, TSEK 3 617 592 3 499 575 2 188 476 1 991 967 1 570 364
EBT marginal, % 2) 24,3 25,8 27,2 22,5 20,0
Kreditförlustnivå, % 3) 1,9 2,7 2,6 4,1 3,0
Avkastning Eget kapital, % 4) 24,1 26,1 29,9 29,5 23,7
Avkastning Totalt kapital, % 5) 6,3 5,8 7,8 7,4 7,4
Räntetäckningsgrad 6) 2,7 3,3 3,7 2,6 2,1
Kapitaltäckningskvot 7) 1,63 1,48 i.u i.u i.u

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

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

i procent av genomsnittligt eget kapital (exkl förlagslån)

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

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

7)  Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Finansiella företagsgruppen 
 bildades 2011 därav ingen uppgift ifrån  tidigare år.

27



Resultaträkning
Belopp i TSEK Not

2012–01–01 
–2012–12–31

2011–01–01 
–2011–12–31

Intäkter 1 590 396 543 933
590 396 543 933

Rörelsens kostnader
Personalkostnader 2 –118 959 –108 277
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3 –23 597 –20 913
Andra vinster/förluster netto 4 256 100
Övriga kostnader 5, 6, 7 –234 907 –217 481
Rörelseresultat 213 189 197 362

Resultat från finansiella poster

Resultat från intressebolag och försäljning dotterbolag 342 –38
Finansiella intäkter 8 16 598 6 192
Finansiella kostnader 8 –83 734 –62 090
Resultat efter finansiella poster 146 396 141 426

Resultat före skatt 146 396 141 426
Inkomstskatt 9 –32 052 –39 088
Årets resultat 114 344 102 338

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 112 409 101 513
Innehav utan bestämmande inflytande 1 935 825

114 344 102 338
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare 
under året (uttryckt i kronor per aktie)
– Före utspädning 7,56 6,83
– Efter utspädning 7,56 6,83

Koncernens rapport över totalresultat
2012-01-01 

–2012-12-31
2011-01-01 

–2011-12-31

Årets resultat 114 344 102 338
Övrigt totaltresultat:
Valutakursdifferenser –228 –358
Summa totalresultat för året 114 116 101 980

Hänförligt till:
– Moderbolagets aktieägare 112 138 101 181
– Innehav utan bestämmande inflytande 1 978 799
Summa totalresultat för året 114 116 101 980

konceRnen

28



Balansräkning
Belopp i TSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 11 1 984 1 984
Inventarier 11 8 888 36 766

10 872 38 750
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 12 41 346 31 694
Goodwill 12 73 043 69 982

114 389 101 676

Uppskjuten skattefordran 19 1 904 2 617
Kundfordringar och andra fordringar 14 1 616 651 1 277 187

1 618 555 1 279 804
Summa anläggningstillgångar 1 743 816 1 420 230

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 14, 15 1 232 927 1 039 382
Derivatinstrument 13 — 152
Likvida medel 16 640 849 1 039 811
Summa omsättningstillgångar 1 873 776 2 079 345
SUMMA TILLGÅNGAR 3 617 592 3 499 575

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (14 876 420 aktier) 17 5 951 5 951
Reserver –1 070 –799
Övrigt tillskjutet kapital 192 231 192 231
Balanserad vinst, inkl årets resultat 310 634 227 977

507 746 425 360

Innehav utan bestämmande inflytande 4 352 3 527
Summa eget kapital 512 098 428 887

Långfristiga skulder
Upplåning 18 195 230 195 863
Uppskjutna skatteskulder 19 34 757 37 879

229 987 233 742
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 9 394 —
Leverantörsskulder 20 314 16 459
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 56 174 47 169
Aktuella skatteskulder 14 312 7 973

Övriga kortfristiga skulder 21 113 845 71 933
Upplåning 18 2 658 495 2 693 412
Derivatinstrument 13 2 973 —

2 875 507 2 836 946
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 617 592 3 499 575

konceRnen
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Belopp i TSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter 24 1 000 557 1 080 374 

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ställda säkerheter  
och ansvars förbindelser

konceRnen
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Sammanställning över  
förändringar i eget kapital 

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet  

kapital Reserver
Balanserad  

vinst Summa

Innehav utan  
bestämmande  

inflytande

Summa  
eget  

kapital

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

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

Transaktioner med aktieägare
Utnyttjande av konvertibel 3 198 201 — 201
Utdelning avseende 2010 –29 752 –29 752 — –29 752
Innehav utan bestämmande inflytande  
– andel av kapitaltillskott 941 941
Summa transaktioner med aktieägare 3 198 — –29 752 –29 551 941 –28 610

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

IB per 1 januari 2012
Totalresultat 112 409 112 409 1 935 114 344
Årets resultat

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser –271 –271 43 –228
Summa övrigt totalresultat –271 –271 43 –228
Summa totalresultat –271 112 409 112 138 1 978 114 116

Transaktioner med aktieägare
Utdelning avseende 2011 –29 753 –29 753 — –29 753
Försäljning av innehav utan bestämmande 
 inflytande i Ö&B Finans AB –1 153 –1 153
Summa transaktioner med aktieägare –29 753 –29 753 –1 153 –30 906

UB per 31 december 2012 5 951 192 231 –1 070 310 634 507 746 4 352 512 098

konceRnen
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Kassaflödesanalys
Belopp i TSEK Not

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 146 396 141 426
– varav erhållen ränta 220 206 196 193
– varav erlagd ränta –81 609 –60 282
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
– Kreditförluster 48 214 50 652
– Avskrivningar 3 23 597 20 913
– Realisationsresultat –86 115
– Orealiserade kursdifferenser –22 117 –10 028
– Övriga –22 710 4 300
– Ränta 2 412 –2 001

175 706 205 377
Betald skatt –28 122 –30 340

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 147 584 175 037

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –533 273 –364 891
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 62 280 46 773
Kassaflöde från den löpande verksamheten –323 409 –143 081

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterbolag 104 –62
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –25 005 –17 127
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –4 785 –10 946
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 20 936 540
Kassaflöde från investeringsverksamheten –8 750 –27 595

Finansieringsverksamheten
Nyemission — 201
Upptagna lån –33 183 1 182 791
Utbetald utdelning –29 753 –29 752
Innehav utan bestämmande inflytande –1 153 941
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –64 089 1 154 181

Årets kassaflöde –396 248 983 505
Likvida medel vid årets början 1 039 811 57 157
Kursdifferens i likvida medel –2 714 –851
Likvida medel vid årets slut 640 849 1 039 811

konceRnen
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Noter med redovisningsprinciper  
och bokslutskommentarer 
Belopp i TSek

Collector AB, med organisationsnummer 556560-0797, bedriver  
via dess dotterbolag verksamhet i Sverige, övriga nordiska länder 
samt Tyskland. Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Verksamheten 
består av finansier ingstjänster, kredithantering och affärsjuridik. 
Finansierings tjänst erna är riktade mot företagsmarknaden genom 
erbjudande om factoringtjänster och mot privatmarknaden genom 
säljstödjande finansiering som erbjuds genom distanshandeln och 
detaljistkedjor. Kredithantering är huvudsakligen inriktad på företags-
marknaden genom hantering och förvärv av obetalda fakturor och 
andra  fordringar såsom t ex förvärvade kreditstockar. Koncernens 
övriga verksamhetsområden omfattar utlåning och inlåning genom 
 webbaserade tjänster samt företagskrediter.

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

Styrelsen har den 7 mars 2013 godkänt denna årsredovisning för 
fastställande av årsstämman under 2013.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-
lagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner, samt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC- tolkningar 
sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffnings-
värdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella 
 tillgångar och skulder (inkl derivatinstrument) värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använ-
dandet 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 väsentlig betydelse för koncern-
redovisningen anges längre ner i texten.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av bolaget

Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar, som för första gången är obliga-
toriska för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2012, har haft någon 
väsentlig inverkan på koncernen.
 
Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder 

som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av 

bolaget

IAS 1, ”Financial statement presentation” 
Den mest väsentliga förändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de 
poster som redovisas i ”övrigt totalresultat” ska presenteras fördelat 
på två grupper. Fördelningen baseras på om posterna kan komma att 

omklassificeras till resultaträkningen (omklassificeringsjusteringar) 
eller ej. Ändringen behandlar inte frågan om vilka poster som ska ingå 
i ”övrigt totalresultat”. 

IFRS 9, ”Financial instruments” 
Denna standard hanterar klassificering, värdering och redovisning av 
finansiella skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för 
finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och 
ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värde-
ring av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar 
ska klassificeras i två olika kategorier, värdering till verkligt värde  
eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs 
vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt 
karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. För finan-
siella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den 
största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt 
värde. För dessa gäller att den del av verklig värdeförändring som 
är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt total-
resultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar inkonsekvens  
i redovisningen (accounting mismatch). Koncernen har för avsikt att 
tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 
1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat effekterna. Koncernen kom-
mer att utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 
när de är slutförda av IASB. Standarden har ännu inte antagits av EU.

IFRS 12, ”Disclosures of interests in other entities” 
Denna standard omfattar upplysningskrav för dotterbolag, joint 
arrangements, intressebolag och ej konsoliderade ”structured enti-
ties”. Koncernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan av IFRS 12 
på de finansiella rapporterna. Koncernen avser att tillämpa IFRS 12 för 
det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvär-
derat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. 

IFRS 13, ”Fair value measurement” 
Standarden syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer kon-
sekventa och mindre komplex genom att standarden tillhandahåller 
en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värde-
värderingar och tillhörande upplysningar. Kraven utökar inte tillämp-
ningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller 
vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver 
eller tillåter värdering till verkligt värde. Koncernen har ännu inte 
utvärderat den fulla effekten av IFRS 13 på de finansiella rapporterna. 
Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden det räken-
skapsår som börjar 1 januari 2013. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt  
i kraft väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
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Koncernredovisning

Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inkl företag för särskilt ändamål) där 
koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier 
på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till 
mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potenti-
ella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konver-
tera beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestäm-
mande inflytande över ett annat företag. Dotter bolag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredo-
visningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
 upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelse-
förvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verk-
ligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats 
av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla till-
gångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om vill-
korad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader  kostnadsförs när de 
uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder  
i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på för-
värvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade före taget redovisas till verk-
ligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade 
företagets nettotillgångar. 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestäm-
mande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare 
aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identi-
fierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om 
beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade  dotterbolagets 
tillgångar, i händelse av ett s. k. ”bargain purchase”, redovisas mellan-
skillnaden direkt i rapporten över totalresultat. 

Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare 
egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkiga värde 
vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust redo-
visas i resultatet. Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av 
koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efter-
följande ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som 
klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas i enlighet med IAS 
39 antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. Villkorad 
köpeskilling som klassificeras som eget kapital omvärderas inte och 
efterföljande reglering redovisas i eget kapital

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. 
Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall 
 ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens 
principer.

Omräkning av utländsk valuta

Rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna  
i koncernen är värderade i respektive bolags hemvaluta som utgör 

funktionell valuta. I koncernredovisningen används svenska kronor 
(kr), som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

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

Koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 
rapportvaluta enligt följande:
(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 
 omräknas till balansdagens kurs;
(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 
 omräknas till genomsnittlig valutakurs och
(c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 
 total resultat.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv 
av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos 
denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Materiella anläggningstillgångar

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Förvaltningsfastigheter utgörs av mark och redovisas till anskaff-
ningsvärde utan avdrag för avskrivning.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffnings-
värde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet över 
den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
– inventarier och installationer 2–5 år.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag 
och justeras vid behov.

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

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

Immateriella tillgångar

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över stiger 
det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotter-
bolagets/intressebolagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvs-
tillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som immateriella 
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tillgångar. Goodwill som redovisas separat testas år ligen för att identi-
fiera eventuellt nedskrivningsbehov och redo visas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar  
av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet 
inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser 
den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassa-
genererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som 
förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwill-
posten. Collector AB koncernen fördelar goodwill till bolagen Collector 
Credit AB, Collector Finance & Law AB och 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 
 nyttjandeperioden (5 år).

Kostnader som är direkt förknippade med utveckling av identifier-
bara och unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen 
och som har sannolika ekonomiska fördelar under mer än ett år och 
som överstiger kostnaderna, redovisas som immateriella tillgångar.  
I kostnaderna ingår de kostnader för anställda som uppkommit genom 
utvecklingen av programvaruprodukter och en skälig andel av indi-
rekta kostnader. Övriga utgifter kostnadsförs när de uppstår.

Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som  tillgång 
skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, 5 år.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning 
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde över stiger 
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjande-
värde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar  
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella till-
gångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör ske.

Finansiella tillgångar

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat räkningen 
samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende 
av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen 
fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första 
redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporterings-
tillfälle. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång 

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

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänför-
liga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 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 intäk-
ter. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i 
resultaträkningen som en del av övriga intäkter när koncernens rätt 
att erhålla betalning har fastställts.  

Verkligt värde för börsnoterade värdepapper baseras på aktuella 
köpkurser.

Derivatinstrument och säkringsåtgärder

Derivat klassificeras som innehav för handel då bolaget inte tillämpar 
säkringsredovisning. Derivatinstrument redovisas i balans räkningen på  
kontraktsdagen och värderas till verkligt värde via resultaträkningen i 
posten Andra vinster/förluster – netto, både  initialt och vid efterföljande 
omvärderingar.

Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument återfinns 
i not 13.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är 
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings tillgångar. Låne-
fordringar och kundfordringar klassificeras som Kundfordringar och 
andra fordringar i balansräkningen.

Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
     Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och där-
efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte-
metoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En 
reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns 
objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla 
belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. 
Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att 
gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekon-
struktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan 
mer än 60 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivnings-
behov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek för 
individuellt värderade fordringar utgörs av skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. 
Gruppbaserade reserveringar görs för tillgångar som ej är enskilt 
 betydande. Gruppbaserade reserveringars storlek baseras på historiska 
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utfall och bedömt återvinningsvärde. Tillgångens redovisade värde 
minskas genom användning av ett värdeminskningskonto och förlusten 
redo visas i resultaträkningen i posten övriga kostnader. När en kund-
fordran inte kan drivas in, skrivs den bort mot värdeminskningskontot 
för kundfordringar. Återvinning av belopp som tidigare har skrivits bort 
krediteras övriga kostnader i resultaträkningen. Principerna för redo-
visning av förvärvade kreditstockar beskrivs på sidan 41.

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

Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfris-
tiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffnings-
tidpunkten, samt checkräkningskrediter. I balansräkningen redovisas 
checkräkningskrediter som upplåning bland Kortfristiga skulder.

Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument med negativt marknadsvärde redovisas i denna 
kategori. Förändringar av verkligt värde och realiserade resultat för 
dessa skulder redovisas direkt i resultaträkningen under rubriken 
Andra vinster/förluster – netto. 

Upplåning
Finansiella skulder som inte klassificeras som Skulder värderade  
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas initialt till verkligt 
värde med avdrag för transaktionskostnader och därefter till upp lupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Denna 
kategori omfattar bland annat skulder till allmänheten och skulder  
till kreditinstitut.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster 
som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de 
 för faller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhets-
cykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga 
 skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt

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

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatte regler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 
 länder där moderbolagets dotterbolag och intressebolag är verk-
samma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar 
regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer av seende 
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, 

när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska 
betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan  
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessa redo-
visade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt 
beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har 
 beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla  
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den upp-
skjutna skatteskulden regleras.

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

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

Ersättningar till anställda

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

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter  
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner  
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgif-
terna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. 
Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning 
som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar 
kan komma koncernen tillgodo.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell för-
pliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde  
av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och beloppet 
har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering 
innefattar kostnader för uppsägning av leasingavtal och för avgångs-
ersättningar. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

Intäktsredovisning

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

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för 
var och en av koncernens verksamheter.
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Om några omständigheter uppstår som kan förändra den ursprung-
liga uppskattningen av intäkter eller kostnader omprövas uppskatt-
ningarna. Dessa omprövningar kan resultera i ökningar eller minsk-
ningar i uppskattade intäkter eller kostnader och påverkar intäkterna 
under den period då de omständigheter som för anledde ändringen 
kom till företagsledningens kännedom.

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

Provisionsintäkter
Provisionsintäkter intäktsredovisas i den period de intjänas och avser 
intäkter vid factoring, privatlån samt säljfinans. Intäkterna utgörs 
huvudsakligen av serviceavgifter och ersättning för sålda tjänster. 
Under provisionskostnader redovisas kostnader för mottagna tjänster 
i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex  kostnader för clearing 
och bankgiro, depåavgifter och ersättningar till externa förmedlare 
avseende förvaltade volymer. 

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

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

Leasingintäkter
Leasingintäkter intäktsförs i resultaträkningen linjärt över leasing-
perioden.

Intäkter från förvärvade kreditstockar
Intäkter från förvärvade kreditstockar redovisas enligt effektivränte-
metoden. Koncernen redovisar intäkterna efter en nuvärdesberäkning 
på förväntade framtida kassaflöden. Koncernen grundar sina bedöm-
ningar på historiska utfall och förväntade kassaflöden. 

 Uppskattning och uppföljning av kassaflöden görs löpande under 
året för att säkerställa att beräkningen är korrekt. Upplösningen av 
 diskonteringseffekten redovisas som ränteintäkt och värdeföränd-
ringar på grund av ändrade bedömningar av nuvärdet av framtida 
 kassaflöden redovisas i resultaträkningen som intäkter förvärvade 
kreditstockar (not 1).

Leasing

Leasing, där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 
behålls av leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Intäkter 
och betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventu-
ella incitament från leasegivaren) intäktsförs respektive kostnads förs 
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Utdelningar

Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i koncer-
nens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av 
moderbolagets aktieägare.

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. Koncern ens över-
gripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbar heten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen 
använder derivatinstrument för viss riskexponering.

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

Marknadsrisk

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

2012 EUR NOK DKK USD GBP

Likvida medel 44 740 13 721 1 031 164 —

Kundfordringar och 
andra fordringar 846 954 675 152 25 316 8 853 235

Övriga skulder –49 531 –56 157 –381 –839 –19

Upplupna kostna-
der och förutbe-
talda intäkter –2 285 –774 –61 — —

Skulder till  
kreditinstitut –12 497 –52 510 — — –239

Netto 827 381 579 433 25 905 8 178 –23

2011 EUR NOK DKK USD GBP

Likvida medel 37 221 8 063 –150 –6 757 –88

Kundfordringar och 
andra fordringar 892 024 479 920 23 754 22 757 62

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

Upplupna kostna-
der och förutbe-
talda intäkter –4 989 –6 452 –374 — —

Skulder till  
kreditinstitut — — — — —

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

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

2012 EUR NOK DKK USD

Derivat 835 778 588 420 26 715 8 136

Summa 835 778 588 420 26 715 8 136

2011 EUR NOK DKK USD

Derivat 864 105 452 755 23 416 16 092

Summa 864 105 452 755 23 416 16 092

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Koncernen har rörlig ränta som dock enligt branschpraxis endast 
 ändras vid större förändringar av marknadsräntan. Ränterisken för 
koncernen är dock väldigt liten, eftersom koncernen har en relativt 
stor räntemarginal mellan ränta ut mot kund och koncernens egen 
finansieringsränta. En ökad marknadsränta kan påverka lönsam heten 
negativt kortsiktigt men risken för förlust är mycket liten.

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

Om räntorna på upplåningen per den 31 december 2012 hade varit 
200 punkter högre/lägre hade vinsten efter skatt för räkenskaps året 
varit 57 074 (33 240) TSEK högre/lägre, huvudsakligen som en effekt 
av högre/lägre räntekostnad för upplåning med rörlig ränta. Ränte-
derivaten är inte beaktade i beräkningen.

Kreditrisk

Kreditrisk hanteras på koncernnivå genom fastställd policy. Kredit risk 
uppstår främst genom utestående fordringar och avtalade transaktio-
ner. Om det finns oberoende kreditbedömningar för  kunder används 
dessa och i de fall kreditbedömningar saknas görs en riskbedömning 
där kunders kreditvärdighet och finansiella ställning beaktas. Indivi-
duella risklimiter fastställs baserat på kredit bedömningar i enlighet 
med de gränser som satts av styrelsen.

Kreditrisker analyseras per kreditportfölj på följande områden:
1.  Förvärvade kreditstockar
2.  Säljfinans
3.  Privatlån
4.  Factoring
5.  Företagskrediter

Förvärvade kreditstockar
Verksamhetens identifierade kreditrisker uppstår dels i samband med 
förvärv av nya kreditportföljer, dels löpande och totalt för alla port-
följer.

Riskhanteringen vid förvärv av nya kreditportföljer utgörs dels av 
en omfattande analys av övertagen kreditportfölj samt simuleringar 

och dels av känslighetsanalys i olika värderingsmodeller i samband 
med prissättningen. Därutöver görs s.k. due diligence av hela eller 
delar av portföljen för att säkerställa att erhållna uppgifter överens-
stämmer med verkligheten.

Riskhantering sker löpande på hela portföljen genom att årligen 
göra en analys av kassaflödet och en uppdaterad värdering av alla 
kreditportföljer. 

Säljfinans
Collector bedömer att riskerna generellt för verksamheten är mycket 
små i huvudsak därför att kreditförlusterna är relativt små i förhål-
lande till den löpande avkastningen men också därför att krediterna 
är relativt små och med korta löptider.

Krediterna är blancokrediter till i huvudsak privatpersoner och 
genomsnittligt kreditbelopp är ca 3 000 kr. Den genomsnittliga 
 löptiden är kort, ca 9 månader.

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

Privatlån/kort
Collector bedömer att riskerna generellt för både privatlån och kort är 
högre än för koncernens övriga konsumentkrediter, men är ändå accep-
tabla i förhållande till den löpande avkastningen. Privatlån är blanco-
krediter till privatpersoner i Sverige, Norge och Finland på mellan 
5 000 och 100 000 kr med låneperioder på i huvudsak  mellan 1 år 
och 5 år. Kortverksamheten är ett kreditkort till privatpersoner i 
 Sverige med upp till 30 000 kr i kredit.

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

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

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

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

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

Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2012.

Lån och fordringar Belopp
Inom  

avtalad tid Förfallna

Reserver  
för osäkra 
fordringar

Förvärvade 
 kreditstockar 86 076 0 86 076 E.T.1)

Säljfinans 330 394 299 585 30 809 –4 383

Privatlån 920 731 912 226 8 505 –7 357

Factoring 650 974 555 367 95 607 –38 757

Företagskrediter 111 284 106 300 4 984 –4 693

Kort 126 695 109 280 17 415 –367

Övriga2) 804 225 8 652 795 573 –197 036

3 030 379 1 991 409 1 038 969 –252 593

Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2011.

Lån och fordringar Belopp
Inom  

avtalad tid Förfallna

Reserver  
för osäkra 
fordringar

Förvärvade 
 kreditstockar 94 581 0 94 581 E.T.1)

Säljfinans 330 155 322 842 7 313 –5 068

Privatlån 677 997 667 993 10 004 –6 779

Factoring 485 323 398 480 86 843 –20 445

Företagskrediter 117 717 109 870 7 847 –7 600

Kort 73 670 72 836 11 005 –399

Övriga2) 682 540 14 344 668 196 –164 088

2 461 983 1 586 365 885 789 –204 379

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

2)  Huvudsakligen egengenererade inkassofordringar hänförliga till privatlån och 
 säljfinans.

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

Likviditetsrisk

Collector har utifrån ett balansräkningsperspektiv en låg likviditets-
risk. På tillgångssidan finns i huvudsak utlåning med relativt korta 
löptider (främst portföljerna Säljfinans och Factoring). Privatlånen 
löper i genomsnitt ca 4 år och företagskrediterna har en genomsnittlig 
löptid på ca 12 månader.

Inlåning från allmänheten har inneburit att bolaget inte behöver 
utnyttja kreditutrymmet hos bankerna fullt ut. Skulle inlåningen minska 
på kort sikt har koncernen ett utrymme per 31 december 2012 på 
ca 296 MSEK.

Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt 
med likvida medel och kortfristiga placeringar med en likvid marknad, 
tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter och möjligheten 
att stänga marknadspositioner. På grund av verksamhetens karaktär 
krävs flexibilitet och goda möjligheter till finansiering. Ledningen gör 
löpande uppföljning och kontroll av behovet och kan genom att upp-
rätthålla avtal om lyftningsbara krediter minimera likviditetsrisken i 
koncernen.

Ledningen följer också noga rullande prognoser för koncernens 
 likviditetsreserv på basis av förväntade kassaflöden.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder som 
kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balans dagen 
återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges  
i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. Samtliga 
belopp avser uppsägningsbara krediter och uppskattningen av framtida 
räntebetalningar blir därmed osäker. Likvidflöden avseende räntebetal-
ningar är därmed inte inkluderat i tabellen nedan.

Mindre än  
1 år

Mellan  
1 och 2 år

Mellan  
2 och 5 år

Mer än  
5 år

Per 31 december 2012

Banklån –9 394 0 0 0

Inlåning från allmänheten –2 658 495 –195 230 0 0

Derivatinstrument –2 973 0 0 0

Leverantörsskulder 
och andra skulder –204 645 0 0 0

Per 31 december 2011

Banklån –15 441 0 0 0

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

Derivatinstrument 0 0 0 0

Leverantörsskulder 
och andra skulder –143 534 0 0 0

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella derivatinstru-
ment som kommer att regleras brutto, uppdelade efter den tid som på 
balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. 

De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade 
kassaflödena. De belopp som förfaller inom 12 månader överens-
stämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten är 
oväsentlig.   

Mindre än 1 år

Per 31 december 2012

Valutaterminskontrakt och valutaswappar:

– utflöde 1 456 052

– inflöde 1 453 079

Per 31 december 2011

Valutaterminskontrakt och valutaswappar:

– utflöde 1 350 770

– inflöde 1 350 922

Samtliga av koncernens valutaterminer och valutaswappar förfaller 
inom ett halvår.
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NOTER

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 affärs-
planen 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. Kapitaltäcknings-
 grad och soliditet är två viktiga nyckeltal för att bedöma kapitalrisken 
i koncernen.

En del av koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolaget  Collector 
Credit AB, som är ett kreditmarknadsbolag och står under Finans-
inspektionens tillsyn. Därmed omfattas Collector Credit AB också 
av regelverket om kapitaltäckning och stora exponeringar. Collector 
 Credit AB hade vid utgången av 2012 en kapitaltäckningskvot om 
1,69, det lagstadgade kravet uppgår till 1,0. Den finansiella företags-
gruppen i Collectorkoncernen hade en kapitaltäckningskvot på 1,63 
vid utgången av 2012.

Ledningen följer löpande soliditeten i koncernen för att säkerställa 
att den inte är för låg. En sammanställning av soliditeten  redovisas 
nedan:

2012 2011

Totala tillgångar 3 617 592 3 499 575

Totalt eget kapital 512 098 428 887

Soliditet, inkl förlagslån 14,2% 12,3%

Soliditet per december 2012 är över de krav som finns på koncernen. 

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

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

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

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

•  Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade 
 priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) 
eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2)

•  Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara 
marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3)

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde per 31 december 2012.

not Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 13 — — — —

Summa tillgångar — — — —

Skulder

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 
värde via resultaträk-
ningen

– Derivatinstrument 13 — 2 973 — 2 973

Summa skulder — 2 973 — 2 973

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde per 31 december 2011.

not Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 
värde via resultaträk-
ningen

– Derivatinstrument 14 — 152 — 152

Summa tillgångar — 152 — 152

Skulder

Summa skulder — — — —

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

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
upp skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resul tatet. 
De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.
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Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov  
föreligger för goodwill. Återvinningsvärden för kassagenererande 
enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För  
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 12).

Förvärvade kreditstockar

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

Upplupen provisionsintäkt kredithantering

Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av 
 provisionsintäkter avseende kredithantering. Successiv vinstav räkning 
innebär att koncernen måste göra uppskattningar av hur stor del av 
pågående uppdrag som är färdigställda per bokslutsdagen. Beräkningar 
baseras på ärendebalansen inom kredithantering företag.

Prövning av nedskrivningsbehov av finansiella tillgångar

Koncernen prövar löpande om nedskrivningsbehov av finansiella 
 tillgångar föreligger. En reservering för värdeminskning av kundford-
ringar 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 nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. 
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NOTER

Not 1  Intäkter

Intäkter per väsentligt intäktsslag Sverige Norge Finland Övrigt
Totalt 

Koncernen

Koncernen intäkter per 2012

Kredithantering 64 081 15 649 55 207 2 792 137 729

Konto-, avi- och uppläggningsintäkter 49 687 14 271 26 471 6 320 96 749

Leasingintäkter 8 756 16 921 — 9 693

Provisionsintäkter 35 150 14 201 17 507 1 800 68 658

Intäkter förvärvade kreditstockar 10 078 19 758 22 447 171 52 455

Ränteintäkter 94 236 47 930 60 241 1 487 203 895

Övriga intäkter 11 083 1 470 8 180 484 21 217

273 071 113 295 190 975 13 055 590 396

Koncernen intäkter per 2011

Kredithantering 59 364 9 923 40 820 2 261 112 368

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

Leasingintäkter 9 935 — 1 893 — 11 828

Provisionsintäkter 28 262 10 155 18 015 4 715 61 147

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

Ränteintäkter 83 223 43 053 61 669 1 863 189 808

Övriga intäkter 7 642 838 2 141 1 10 622

248 217 81 645 195 602 18 469 543 933

Not 2  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2012-01-01

–2012-12-31 varav män, %
2011-01-01

–2011-12-31 varav män, %

Koncernen

Sverige 148 36 138 33

Koncernen totalt 183 38 168 37

2012-12-31 2011-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Koncernen totalt

Styrelsen 20 18

Övriga ledande befattningshavare 27 25

         2012-12-31          2011-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och  

ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och   

ersättningar
Sociala 

kostnader

Koncernen 83 701 31 808 73 205 27 786

(varav pensionskostnad) (9 111)1) (6 821)1)

1)  Av koncernens pensionskostnader avser 1 325 (1 091) gruppen styrelse och VD.

           2012-12-31            2011-12-31

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

Styrelse 
och VD2)

Övriga 
 anställda

Styrelse 
och VD2)

Övriga 
 anställda

Koncernen i Sverige 5 223 58 427 6 633 51 037

Koncernen i Norge — 7 213 — 5 819

Koncernen i Finland — 10 862 — 7 806

Koncernen i Tyskland — 1 977 — 1 910

Koncernen totalt 5 223 78 478 6 633 66 572

2)  Avser löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD och vice VD.
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Ersättningar och övriga förmåner 2012
Grundlön/

Styrelse arvode
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

 förmåner
Pensions-

kostnad
Övrig 

 ersättning Summa

Styrelsens ordförande Jan Kvarnström 250 250

Styrelseledamot Helena Levander 150 150

Styrelseledamot Johannes Nyberg 150 150

Styrelseledamot Claes Kinell 100 100

Styrelseledamot Vilhelm Schottenius 100 100

Styrelseledamot Fabian Hielte 100 100

Styrelseledamot Erik Selin 100 100

Styrelseledamot Christoffer Lundström 100 100

Verkställande direktör Lena Apler 2 409 21 672 1 3 104

Vice verkställande direktör Stefan Alexandersson 1 755 32 459 7 2 253

Andra ledande befattnings havare (åtta personer) 8 951 38 424 1 374 47 10 833

Summa 14 166 38 477 2 504 56 17 240

Ersättningar och övriga förmåner 2011
Grundlön/

Styrelse arvode
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

 förmåner
Pensions-

kostnad
Övrig 

 ersättning Summa

Styrelsens ordförande Jan Kvarnström 200 200

Vice ordförande Lars-Erik Jansson 100 100

Styrelseledamot Christoffer Lundström 50 50

Styrelseledamot Claes Kinell 50 50

Styrelseledamot Vilhelm Schottenius 50 50

Styrelseledamot Fabian Hielte 50 50

Styrelseledamot Erik Selin — —

Styrelsesuppleant Anne Gentzel 50 50

Styrelsesuppleant Ebba Bucht Lugani 50 50

Verkställande direktör Lena Apler 1 836 854 11 474 3 175

Vice verkställande direktör Stefan Alexandersson 1 404 1 086 26 342 2 858

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

Summa 8 660 3 250 322 1 878 14 110

Fortsättning not 2

Ersättning VD och ledande befattningshavare
Ersättning till VD beslutas av ersättningskommittén, där styrelsens 
ordförande är sammankallande. VD har ingen rörlig ersättning 2012. 
Pensionsålder är enligt avtal 65 år. Vid uppsägning av bolagets VD, 
från bolagets sida, utgår ersättning i 24  månader. Inget avtal om 
avgångsvederlag finns för styrelsen. Fasta ersättningar till ledande 
befattningshavare beslutas av VD och rörlig del av ersättningar base-
ras på måluppfyllnad. Vid uppsägning av ledande befattningshavare, 
från bolagets sida, utgår ersättningar i mellan 2–12 månader. 

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

2012-01-01 
–2012-12-31

2011-01-01 
–2011-12-31

Koncernen

Balanserad utgift för utvecklingsarbeten och liknande –12 081 –8 753

Leasingobjekt –9 291 –10 036

Inventarier –2 225 –2 124

–23 597 –20 913

Not 3  Avskrivningar av materiella och  immateriella anläggningstillgångar
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NOTER

Not 9  Inkomstskatt
2012-01-01

–2012-12-31
2011-01-01

–2011-12-31

Koncernen

Periodens inkomstskatt –33 607 –29 699

Skatt på föregående års resul-
tat –1 209 —

Summa aktuell skatt –34 816 –29 699

Uppskjuten skatt 2 765 –9 389

–32 052 –39 088

Not 6  Leasingkostnader

2012-12-31
Mindre än 

1 år
Mellan 
1–5 år

Mellan 
6–10 år

Hyra lokaler etc. –10 148 –32 548 –18 069

Hyra bilar –1 121 –1 061 —

Avser framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal.

Not 8   Finansiella intäkter  
och kostnader

2012-01-01 
–2012-12-31

2011-01-01 
–2011-12-31

Koncernen

Utlåning till kreditinstitut – ränteintäkter 16 580 5 151

Inlåning kreditinstitut – räntekostnader –5 495 –7 191

Inlåning allmänheten – räntekostnader –77 988 –54 343

Reverskredit och övriga räntekostnader –248 –201

Övriga ränteintäkter 15 686

Finansiella poster netto –67 136 –55 898

Not 7  Övriga kostnader
2012-01-01 

–2012-12-31
2011-01-01 

–2011-12-31

Koncernen

Provisionskostnader –30 167 –29 780

Kredithanteringskostnader –35 862 –37 463

Kostnader förvärvade kreditstockar –32 811 –21 490

Kreditförluster, netto –47 328 –57 530

Portokostnader –18 707 –17 172

Administrationskostnader –63 654 –49 970

Övriga rörelsekostnader –6 378 –4 076

–234 907 –217 481

Not 5   Arvode och kostnadsersättning  
till revisorer

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Koncernen

PwC

Revisionsuppdrag –682 –708

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget –5 –66

Skatterådgivning –87 –72

Övriga tjänster –109 –339

KPMG

Övriga tjänster –134 –102

BDO

Övriga tjänster –68 –102

Not 4   Andra vinster/förluster  
– netto

2012-01-01 
–2012-12-31

2011-01-01 
–2011-12-31

Koncernen

Resultat vid försäljning av leasingobjekt 256 100

256 100

2012-01-01 
–2012-12-31

2011-01-01 
–2011-12-31

Avstämning av effektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 146 396 141 426

Skatt enligt gällande skatte-
sats för moder bolaget 26,3 –38 502 26,3 –37 195

Ej avdragsgilla kostnader –2 401 –1 309

Ej skattepliktiga intäkter 636 10

Justering utländska  
dotterbolag –2 –41

Schablonränta  
hänförlig till  
periodiseringsfond –290 –476

Avskrivning goodwill –463 463

Aktuell skatt hänförlig till 
föregående år –1 209 –18

Uppskjuten skatt hänför-
lig till föregående år — –530

Uppskjuten skatt  
hänförlig till  
ändrad skattesats 10 305 —

Effekt av utländska  
skattesatser –125 8

–32 052 –39 088

Not 10  Utdelning
Utdelningen som betalats ut under 2012 uppgick till 29 753 (2,00 kr 
per aktie). Utdelningar som betalats ut under 2011 uppgick till 29 752 
(2,00 kr per aktie).
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Förvaltningsfastigheter 2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 984 2 140

Justering balanserade kostnader fastighet — –156

Redovisat värde vid periodens slut 1 984 1 984

Inventarier 2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 18 451 20 381

Nyanskaffningar 4 331 1 355

Avyttringar och utrangeringar –2 815 –3 267

Omräkningsdifferens anskaffningsvärden –2 –18

19 966 18 451

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –13 665 –15 053

Avyttringar och utrangeringar 2 378 3 502

Omräkningsdifferens avskrivning –74 10

Årets avskrivning på anskaffningsvärden –2 225 –2 124

–13 585 –13 665

Redovisat värde vid periodens slut 6 381 4 787

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 25 523 (25 412), Collector Credit AB,  
samt 4 906 (1 955) 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 företags-
ledningen och som täcker en treårs period. Kassaflöden bortom tre-
årsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt med  
2,0 procent och en  diskonteringsränta efter skatt på 5,3 procent. 
Den genomsnittliga tillväxttakt som används baseras på bolagets 
egna planer och bedömningar om framtida utveckling. Den dis -
konterings ränta som används uppgår före skatt till 4,1 procent. 
Marginalen har ökat men diskonteringsräntan är oförändrad. 
 Beräkningen av återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet.

Enligt beräkningar föreligger inget nedskrivningsbehov.

Not 12  Immateriella anläggningstillgångar

Not 11  Materiella tillgångar

Balanserade utgifter 2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 54 539 39 064

Avyttringar –2 963 –2 096

Nyanskaffningar 22 045 17 572

Omräkningsdifferens –2 —

73 619 54 539

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början –22 846 –15 744

Avyttringar 2 653 1 651

Omräkningsdifferens 1 —

Årets avskrivning och nedskrivning –12 081 –8 753

–32 273 –22 846

Redovisat värde vid periodens slut 41 346 31 694

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 69 982 69 357

Förvärv 2 960 —

Justering av föregående års förvärv — 651

Omräkningsdifferens 101 –26

73 043 69 982

Leasing 2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 58 204 57 209

Nyanskaffningar 454 9 591

Avyttringar och utrangeringar –43 970 –8 452

Omräkningsdifferens anskaffningsvärden –353 –144

14 335 58 204

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –26 225 –23 889

Avyttringar och utrangeringar 23 525 7 732

Omräkningsdifferens avskrivning 163 –32

Årets avskrivning på anskaffningsvärden –9 291 –10 036

–11 828 –26 225

Redovisat värde vid periodens slut 2 507 31 980
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NOTER

Not 14  Kundfordringar och andra fordringar
2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Kundfordringar1) 3 030 379 2 461 983

Reservering för osäkra fordringar –252 593 –204 379

Kundfordringar – netto 2 777 786 2 257 604

Övriga fordringar 530 2 504

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 71 262 56 461

2 849 578 2 316 569

Minus långfristig del –1 616 651 –1 277 187

Kortfristig del 1 232 927 1 039 382

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

2012-12-31 2011-12-31

Kundfordringar 2 777 786 2 257 604

Övriga fordringar 530 2 504

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 71 262 56 461

2 849 578 2 316 569

1)  Kundfordringarna består av både egna och förvärvade kundfordringar. Fördelning 
av kundfordringar per kategori framgår av tabell på sidan 39.

Ett av koncernens dotterbolag har pantsatt kundfordringar upp-
gående till 753 692 (843 514) till banker i utbyte mot kontanter. 
Transaktionen har redovisats som upplåning mot säkerhet (not 18).  
I händelse att dotterbolaget inte fullgör sina skyldigheter enligt låne-
avtalet, har långivaren rätt att erhålla kassaflöden från de överförda 
fordringarna. Om dotterbolaget fullgör sina skyldigheter, kommer det 
att uppbära fordringarna och ställa nya fordringar som säkerhet. 

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 252 593 (204 379). 
Företaget har gjort beräkningar på förväntade kassaflöden och gjort en 
bedömning att det inte föreligger något ytterligare nedskrivningsbehov. 

Per den 31 december 2012 var kundfordringar uppgående till  
705 642 (498 390) förfallna. Nedskrivning har skett enligt koncernens 
reserveringspolicy och något ytterligare nedskrivningsbehov bedöms ej 
föreligga. Bolaget gör löpande bedömningar av fordringar under året 
baserat på lösningsgrad och återvinningshastighet. 

2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Koncernen

Valutaterminskontrakt — –2 973 152 —

Summa 0 –2 973 152 0

Minus långfristig del:

Valutaterminskontrakt — — — —

Kortfristig del 0 –2 973 152 0

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:  
 

2012-12-31 2011-12-31

Mindre än 3 månader 52 498 33 728

3 till 6 månader 43 976 32 116

Mer än 6 månader 609 168 432 547

Redovisade belopp i TSEK, per valuta, för koncernens kundfordringar 
är följande:

2012-12-31 2011-12-31

SEK 1 221 276 839 087

EUR 846 954 892 024

NOK 675 152 479 920

USD 8 853 22 757

GBP 235 62

DKK 25 316 23 754

2 777 786 2 257 604

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:
2012-12-31 2011-12-31

Per 1 januari –204 379 –153 727

Reservering för osäkra fordringar –52 627 –53 515

Fordringar som skrivits bort under 
året som ej är indrivningsbara 995 695

Återförda outnyttjade belopp — 1 079

Valutaeffekt 3 418 1 089

Per 31 december –252 593 –204 379

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.

Valutaterminskontrakt
Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt  uppgick 
per 31 december 2012 till 1 456 052 (1 350 770). Terminerna förfaller 
inom sex månader från balansdagen.

Not 13  Derivatinstrument
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Not 17  Aktiekapital

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

Aktiekapital

Per 1 januari 2011 5 948

Utnyttjande av konvertibel 3

Per 31 december 2011 5 951

Per 31 december 2012 5 951

Totalt antal aktier är 14 876 420 stycken (14 876 420 stycken) med 
ett kvotvärde på 0,4 kr per aktie (0,4 kr per aktie ). Alla emitterade 
aktier är till fullo betalda.

Not 15   Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Förutbetalda leverantörsfakturor 40 156 30 561

Upplupna provisionsintäkter 16 456 12 349

Upplupna ränteintäkter 3 302 3 589

Övriga upplupna intäkter 3 531 2 692

Övriga förutbetalda kostnader 7 817 7 271

71 262 56 461

Not 16  Likvida medel
2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Kassa och bank 640 849 914 413

Kortfristiga placeringar — 125 398

640 849 1 039 811

2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Långfristig

Inlåning från allmänheten 195 230 193 363

Andra lån — 2 500

195 230 195 863

Kortfristig

Upplåning med ställda  
säkerheter (not 14) 9 394 15 441

Inlåning från allmänheten 2 658 495 2 677 971

2 667 889 2 693 412

Summa upplåning 2 863 119 2 889 275

Banklån
I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot  säkerhet 
på 853 692 (936 616). Säkerhet för banklån utgörs av pantsatta 
aktier i dotterbolag. För annan upplåning mot säkerhet har kundford-
ringar pantsatts (not 14). Av inlåning från allmänheten är 2 689 621 
(2 731 673) garanterade av Riksgälden.

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

2012-12-31 2011-12-31

6 månader eller mindre 2 472 360 2 476 840

6–12 månader 195 529 216 572

1–5 år 195 230 195 863

2 863 119 2 889 275

Effektiva räntor på balansdagen var som följer:

2012-12-31 2011-12-31

Upplåning med ställda säkerheter, 
%

SEK 2,49 3,54

EUR 1,40 1,80

NOK 2,85 3,40

USD 1,62 1,30

GBP 1,85 1,53

DKK 1,55 1,87

Inlåning från allmänheten, %

SEK, direktkonto 2,90 3,08

SEK, ettårskonto 3,25 3,40

SEK, tvåårskonto 3,54 3,65

Not 18  Upplåning
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Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är  
som följer:

     Redovisat värde     Verkligt värde

2012 2011 2012 2011

Inlåning från allmänheten 195 230 193 363 195 230 193 363

Andra lån — 2 500 — 2 500

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

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

2012-12-31 2011-12-31

SEK 2 863 119 2 889 275

2 863 119 2 889 275

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

Rörlig ränta 2012-12-31 2011-12-31

Löper ut inom ett år 296 306 715 059

De lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfaciliteter 
som ses över vid varierande tidpunkter under 2013. De andra låne-
möjligheterna har tagits fram för att hjälpa till att finansiera den före-
slagna expansionen av koncernens verksamhet.

Not 19  Uppskjuten skatt
2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar:

Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 1 904 2 617

1 904 2 617

Uppskjutna skatteskulder:

Avsättning för uppskjuten skatt i obeskattade reserver 31 384 30 954

Avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till övriga temporära skillnader 3 372 6 970

Justering verkligt värde 1 –45

34 757 37 879

Uppskjutna skatteskulder:

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader 34 757 37 879

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

Ingående balans 35 262 25 925

Uppskjuten skattefordran 356 –52

Redovisning i resultaträkningen (not 9) –2 765 9 389

Utgående balans 32 853 35 262

Fortsättning not 18

Not 21   Övriga kortfristiga  
skulder

2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Depositioner 77 872 47 749

Klientmedel 13 126 11 564

Skuld till återförsäljare 12 282 587

Övriga skulder 10 565 12 033

113 845 71 933

Not 20   Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Räntekostnader 11 035 8 910

Övriga upplupna kostnader 45 139 38 259

56 174 47 169
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Not 22  Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar  

värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Per 31 december 2012
Innehav för  

handels ändamål
Låne fordringar  

och kund fordringar
Innehav för  

handels ändamål
Övriga  

skulder
Summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

Tillgångar

Kundfordringar och  
andra fordringar — 2 849 578 — — 2 849 578 2 849 578

Andra finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen

Likvida medel — 640 849 — — 640 849 640 849

Summa — 3 490 427 — — 3 490 427 3 490 427

Skulder

Upplåning — — — 2 863 119 2 863 119 2 863 119

Derivatinstrument — — 2 973 — 2 973 2 973

Leverantörsskulder och övriga 
skulder — — — 143 553 143 553 143 553

Summa — — 2 973 3 006 672 3 009 645 3 009 645

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen

Per 31 december 2011
Innehav för  

handels ändamål
Låne fordringar  

och kund fordringar
Innehav för  

handels ändamål
Övriga  

skulder
Summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

Tillgångar

Kundfordringar och  
andra fordringar — 2 316 569 — — 2 316 569 2 316 569

Andra finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen

Derivatinstrument 152 — — 152 152

Likvida medel — 1 039 811 — — 1 039 811 1 039 811

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

Skulder

Upplåning — — — 2 889 275 2 889 275 2 889 275

Leverantörsskulder och övriga 
skulder — — — 88 392 88 392 88 392

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

Collector AB är moderholdingbolag i en finansiell företagsgrupp där 
dotterbolagen Collector Credit AB (kreditmarknadsbolag),  Collector 
Capital AB, Collector Finland OY, PayPort GmbH samt Collector Norge 
AS ingår. 

Informationen nedan avser sådan informa tion som ska lämnas 
enligt 6 kap. 3–4 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-
persbolag och som avser information i 3 kap. 1–2 och 4 kap. 1 §, 2 § 
första, fjärde och femte styckena samt 3–10 §§ (se FFFS 2008:25 6 
kap 4 §). Finansinspektionens föreskrifter och  allmänna råd (FFFS 
2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och 
riskhantering. Övriga upplysningar som krävs enligt FFFS 2007:5 
 lämnas på företagets hemsida www.collector.se.

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

Collector tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk. 
Kapitalbasen måste uppgå till minst 8 procent av det  riskvägda expo-
neringsbeloppet. Exponeringsbeloppet beräknas genom att fördela 
bolagets poster i och utanför balansräkningen på olika riskklasser. För 
respektive riskklass finns ett flertal olika  riskvikter. Hur fördelningen 
sker mellan riskklasser och de under liggande riskvikterna beror på 
typ av exponering och motpart.

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

Not 23  Kapitaltäckningsanalys
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Företagsgruppen

Kapitalkrav 2012-12-31

Kreditrisk 206 737

Marknadsrisk 1 461

Operativ risk 61 843

Totalt kapitalkrav 270 040

Sammanställning av kapital

Överskott av kapital 170 861

Kapitaltäckningskvot 1,63

2012-12-31

Exponeringar företagsgruppen (Kreditrisk) Exponering
Riskvägt 

belopp
Minimikrav 

(8%)

Kommun och andra samfälligheter 31 222 — —

Institutexponeringar 635 571 127 114 10 169

Företagsexponeringar 610 261 610 261 48 821

Hushållsexponeringar 1 365 814 1 024 361 81 949

Oreglerade poster 598 142 598 142 47 851

Övriga poster 224 320 224 320 17 946

Totalt 3 465 330 2 584 198 206 737

Företagsgruppen

Kapitalbas 2012-12-31

Eget kapital 512 470

Avdrag immateriella tillgångar –71 569

Primärt kapital 440 901

Supplementärt kapital —

Avdrag från primärt och supplementärt kapital —

Utvidgad kapitalbas —

Kapitalbas 440 901

Fortsättning not 23

Not 26  Händelser efter balansdagen
Inga händelser av avvikande karaktär eller med stor betydelse har 
inträffat efter årsbokslutets upprättande.

Not 25   Transaktioner  
med närstående

Fastighets AB Balder äger Collector AB till 37,62% per 2012-12-31.  
2012-12-31 2011-12-31

Försäljning av tjänster

Inkassotjänster 3 193 32

Summa 3 193 32

Collector tillhandahåller av tjänster inom inkasso till Balder. Dessa 
sker på marknadsmässiga villkor.

För information om ersättning till styrelse och ledande befattnings-
havare, se not 2.

Not 24   Ställda säkerheter  
och ansvarsförbindelser

2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 130 500 130 500

Kontraktsfordringar för egna skulder 853 692 936 616

Nettotillgångar i Collector Credit AB 16 365 13 258

Summa ställda säkerheter 1 000 557 1 080 374

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Utöver ställda säkerheter använder sig koncernen/bolaget av 
 covenanter/lånevillkor.

NOTER
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Rapport över totalresultat

Resultaträkning

Belopp i TSEK Not
2012-01-01

–2012-12-31
2011-01-01

–2011-12-31

Övriga rörelseintäkter 27 27 177 13 218
27 177 13 218

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 28, 29 –24 428 –16 471
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 30 –5 759 –3 307
Rörelseresultat –3 010 –6 560

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag 31 –10 984 13 030
Resultat från andelar i intressebolag 32 – –23
Ränteintäkter och liknande resultatposter 33 33 32
Räntekostnader och liknande resultatposter 34 –2 –37
Resultat efter finansiella poster –13 963 6 442

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 35 28 796 9 000
Resultat före skatt 14 833 15 442

Inkomstskatt 36 –7 207 –700
Årets resultat 7 626 14 742

Belopp i TSEK
2012-01-01

–2012-12-31
2011-01-01

–2011-12-31

Årets resultat 7 626 14 742
Övrigt totalresultat — —
Summa totalresultat för året 7 626 14 742

modeRBolageT

modeRBolageT
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Balansräkning
Belopp i TSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 37 21 373 16 563

21 373 16 563
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 38 3 365 1 270

3 365 1 270
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 39 204 014 203 681
Andra långfristiga fordringar 40 4 910 4 800
Uppskjuten skattefordran 41 1 826 2 183

210 751 210 664
Summa anläggningstillgångar 235 488 228 497

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar — 2 361
Fordringar hos koncernföretag 4 830 —
Övriga fordringar 252 1 994
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42 2 643 632

7 725 4 987

Kassa och bank 3 552 1 222
Summa omsättningstillgångar 11 277 6 209
SUMMA TILLGÅNGAR 246 765 234 706

modeRBolageT
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Belopp i TSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (14 876 420 aktier) 5 951 5  951
Reservfond 18 485 18 485

24 436 24 436
Fritt eget kapital
Överkursfond 153 270 153 270
Balanserat resultat –63 571 –48 560
Årets resultat 7 626 14 742

97 325 119 452
121 761 143 888

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 43 12 301 11 098

12 301 11 098
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 166 4 109
Skulder till koncernbolag 100 831 73 297
Skatteskulder 3 787 —
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 1 919 2 314

112 703 79 720
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 246 765 234 706
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Ställda säkerheter  
och  ansvarsförbindelser

Belopp i TSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter 45 4 615 4 615

Ansvarsförbindelser 45 20 500 36 500

Eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital

Moderbolaget
Vid årets början 5 951 18 485 153 270 –33 818
Årets resultat 7 626
Utdelning –29 753
Vid årets slut 5 951 18 485 153 270 –55 945

modeRBolageT

modeRBolageT
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Kassaflödesanalys
Belopp i TSEK

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före skatt –13 963 6 442
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
– Avskrivningar 5 759 3 315
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster 1 135 –8

–7 069 9 749

Betald skatt –3 063 –3 061
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –10 132 6 688

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 27 262 10 057
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 29 195 34 883
Kassaflöde från den löpande verksamheten 46 325 51 628

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –2 876 –11 846
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –9 923 –303
Investeringar i finansiella tillgångar –3 016 –8 480
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 1 573 710
Kassaflöde från investeringsverksamheten –14 242 –19 919

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder — –3 999
Utbetald utdelning –29 753 –29 752
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –29 753 –33 751

Årets kassaflöde 2 330 –2 042
Likvida medel vid årets början 1 222 3 264
Likvida medel vid årets slut 3 552 1 222

modeRBolageT
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Not 29  Anställda och personalkostnader
2012-12-31 2011-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Moderbolag

Styrelsen 20 14

Övriga ledande befattningshavare 27 25

2012-12-31 2011-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och 

 ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och 

 ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderbolag 1 0501) 149 6001) 189

2012-12-31 2011-12-31

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

Övriga  
anställda Styrelse, VD

Övriga  
anställda

Moderbolag

Sverige 1 0501) — 6001) —

Moderbolaget totalt 1 0501) — 6001) —

1)  Avser enbart ersättning till styrelsen. 

Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelse och VD.

Not 27  Övriga rörelseintäkter
2012-01-01

–2012-12-31
2011-01-01

–2011-12-31

Moderbolaget

Övrigt 27 177 13 218

27 177 13 218

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

Not 28   Arvode och kostnadsersättning  
till revisorer

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Moderbolaget

PwC

Revisionsuppdrag –581 –560

Revisionverksamhet utöver revisions-
uppdraget –5 —

Skatterådgivning –74 –61

Övriga tjänster –74 –329

KPMG

Övriga tjänster –134 –102

Not 30  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2012-01-01

–2012-12-31
2011-01-01

–2011-12-31

Moderbolaget

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande –5 120 –2 807

Inventarier –639 –500

–5 759 –3 307

NOTER

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

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen i enlighet med RFR2. 

Koncernuppgifter

Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
2,9% (0%) av inköpen och 99,9% (99,8%) av försäljningen andra 
 företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 36  Inkomstskatt
2012-01-01

–2012-12-31
2011-01-01

–2011-12-31

Moderbolaget

Periodens inkomstskatt –6 222 –72

Skatt från tidigare år –628 —

Uppskjuten skatt –357 –628

–7 207 –700

Avstämning av effektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 14 833 15 442

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 –3 901 26,3 –4 061

Ej avdragsgilla kostnader –31 –11

Ej skattepliktiga intäkter –2 255 4 060

Schablonränta hänförlig till periodiseringsfond –35 –60

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år — –628

Skatt från tidigare år –628 —

Effekt av skillnad i skattesatser –357 —

–7 207 –700

Not 33   Ränteintäkter och  
liknande resultatposter

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Moderbolaget

Ränteintäkter 30 30

Övrigt 3 2

33 32

Not 31   Resultat från andelar  
i koncernbolag

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Moderbolaget

Realisationsresultat dotterbolag –1 000 30

Utdelning från dotterbolag –9 984 13 000

–10 984 13 030

Realisationsresultet avser försäljningen av dotterbolagen Ö&B Finans AB och Fastig-
hets AB Stråvalla.

Not 32   Resultat från andelar  
i intressebolag

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Moderbolaget

Resultat vid försäljning  
av intressebolag — –23

— –23

Resultat vid försäljning av intressebolag avser en justering av den preliminära 
 försäljningskalkylen för Brf Stråvalla. Kalkylen är fastställd 2011.

Not 34   Räntekostnader och  
liknande resultatposter

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Moderbolaget

Räntekostnader konvertibellån — –29

Övriga räntekostnader –2 –8

–2 –37

Not 35   Bokslutsdispositioner,  
övriga

2012-01-01
–2012-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

Moderbolaget

Erhållna och lämnade koncernbidrag               30 000 9 000

Återföring från periodiseringsfond 4 396 —

Avsättning till periodiseringsfond –5 600 —

28 796 9 000

Koncernbidrag hos moder bolaget går enligt RFR2 över resultaträkningen. 
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Not 37  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 22 024 10 178

Nyanskaffningar 9 923 11 846

Avyttringar och utrangeringar –670 —
31 277 22 024

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –5 461 –2 654

Årets avskrivning enligt plan –5 120 –2 807

Återläggning avskrivning på avyttringar 677 —
–9 904 –5 461

Redovisat värde vid periodens slut 21 373 16 563

Not 38  Inventarier
2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 476 4 173

Nyanskaffningar 2 876 303

Avyttringar och utrangeringar –1 875 —
5 477 4 476

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –3 206 –2 706

Avyttringar och utrangeringar 1 733 —
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden –639 –500

–2 112 –3 206

Redovisat värde vid periodens slut 3 365 1 270

NOTER
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Not 39  Andelar i koncernbolag
2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 203 681 195 911

Årets förvärv 2 905 8 480

Årets avyttring –2 572 –710

204 014 203 681

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag:

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

Collector Credit AB, 556597-0513, Göteborg 1 494 220 100,00 135 200

Collector Capital AB, 556642-9204, Göteborg 100 000 100,00 100

Collector Finance & Law AB, 556527-5418, Göteborg 1 000 100,00 57 000

Collector Finland OY, 2073327-9, Helsingfors 1 000 100,00 26

PayPort GmbH, HRB191904, München 250 100,00 225

Fastighets AB Stråvalla II, 556749-7903, Kungsbacka 1 000 100,00 150

Collector Norge AS, 987904119, Oslo 8 996 75,00 11 312 

204 014

Not 41  Uppskjuten skattefordran
2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Uppskjuten skatt avseende 
 underskottsavdrag 1 826 2 183

1 826 2 183

Not 42   Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Förutbetalda leverantörsfakturor 2 577 285

Övriga upplupna intäkter — 233

Övriga förutbetalda kostnader 66 114

2 643 632

Not 43  Obeskattade reserver
2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Periodiseringsfond taxeringen 2007 — 4 396

Periodiseringsfond taxeringen 2008 278 278

Periodiseringsfond taxeringen 2010 4 455 4 455

Periodiseringsfond taxeringen 2011 1 969 1 969

Periodiseringsfond taxeringen 2012 5 600 —

12 301 11 098

Not 40   Andra långfristiga  
fordringar

2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 800 4 800

Årets förvärv 110 —

4 910 4 800
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Not 45  Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Aktier Collector Credit AB 4 615 4 615

Summa ställda säkerheter 4 615 4 615

Ansvarsförbindelser

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

Borgensförbindelser till förmån för Collector Credit AB — 11 000

Borgensförbindelser till förmån för ÖoB Finans AB — 5 000

20 500 36 500

Generell obegränsad borgen för Collector Credit AB

Not 44  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Övriga upplupna kostnader 1 919 2 314

1 919 2 314

Göteborg den 7 mars

 Jan Kvarnström Lena Apler
 Ordförande Verkställande direktör

 Fabian Hielte           Johannes Nyberg         Erik Selin Claes Kinell

 Christoffer Lundström Helena Levander Johan Möller Vilhelm Schottenius

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 mars

  Johan Rippe       
  Auktoriserad revisor 

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för  Collector AB för år 2012. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 25–60. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
 årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och en koncernredovisning som ger en  rätt visande bild 
enligt internationella redovisningsstandarder IFRS, såsom de antagits 
av EU och årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrel-
sen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god  revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel aktigheter.

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

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet  
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
 rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den  

31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2012 och av dess resultat och kassa flöden enligt International Financial 
Reporting Standards, såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Collector AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
 beträffande bolagets vinst eller förlust och det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-
bolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om för-
slaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelse ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har hand-
lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolag-
sordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

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

Revisionsberättelse

Göteborg den 7 mars 2013

                                                                                              Johan Rippe 
                                                                                       Auktoriserad revisor 
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Collector behöver formellt inte följa svensk kod för bolags-

styrning men Collector strävar trots det att upprätthålla lik-

nande villkor.

Bolagsstyrning inom Collector
Bolagsstyrningen i Collector utgår från externa krav i form av 

aktiebolagslagen och Finansinspektionens regelverk samt 

interna krav i form av bolagsordning som årsstämman beslutat 

om samt policies och riktlinjer fastlagda av styrelsen.

Särskilt viktig är arbetsordningen för styrelsen, instruktio-

nerna för verkställande direktören och för koncernens affärs-

verksamhet, koncernens kreditinstruktion och koncernens 

 kreditpolicy.

Collectorkoncernen bedriver verksamhet inom inlåning, 

 utlåning, finansieringstjänster, kredithantering och affärsjuridik.

Legalt bedrivs all finansieringsverksamhet i Collector Credit 

AB, ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. 

All uppdragsverksamhet, till exempel kredithantering och juridik, 

bedrivs i Collector Finance & Law AB.

Moderbolaget i koncernen är Collector AB. Moderbolagets 

verksamhet består främst av aktieägande till dotterbolagen  

i koncernen. 

Collector AB tre största ägare utgörs av Fastighets AB Balder 

(38 procent), StrategiQ Capital (20 procent) och Ernström 

 Kapitalpartner AB (18 procent).

Årsstämman
Årsstämman är det högsta beslutande organet i Collector. På 

årsstämman behandlas koncernens finansiella utveckling och 

beslut fattas i en rad centrala ärenden, såsom förändringar i 

bolagsordningen, utnämningen av revisorerna, beviljande av 

ansvarsfrihet 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 Aktiebolagslagen, dels av bolags-

ordningen.

Styrelsen
Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation 

och förvaltning. Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av VD samt 

övervaka att Collectors 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, ekonomisk 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 om fattar 

dels de ärenden som styrelsen ska behandla vid varje ordinarie 

sammanträde, dels arbetsfördelningen inom styrelsen, med sär-

skilda åtaganden för ordförande. I arbetsordningen anges också 

regler för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen samt när-

mare regler för VDs ansvar och befogenheter.

Kommittéer och utskott 
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Emellertid 

har styrelsen inrättat kommittéer för att handlägga vissa defi-

nierade frågor och för att bereda sådana frågor för beslut av 

 styrelsen. Inom styrelsen finns tre kommittéer: kreditutskott, 

revisionsutskott och ersättningskommittén. 

Styrelsen har ett kreditutskott som består av två ledamöter 

från styrelsen och två från ledningen varav en ska vara bolagets 

VD samt bolagets vice VD med kreditchefen som föredragande. 

Kreditutskottet sammanträder mellan styrelsemötena och tar 

beslut avseende kreditåtaganden som överstiger belopp defi-

nierade i kreditpolicyn.  Under 2012 har Johannes Nyberg  

och Helena Levander varit styrelsens representanter i kredit-

utskottet.

Styrelsen har dessutom ett revisionsutskott som består av 

minst två och max tre ledamöter från styrelsen. Styrelsen 

be slutar om arbetsordningen för revisionsutskottet. Revisions-

utskottet utvärderar den externa- och interna revisionen samt 

över vakar att revisorns oberoende upprätthålls. Revisions-

Bolagsstyrning
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utskottet sammanträder minst tre gånger per år. Under 2012  

har styrelse ordförande Jan Kvarnström och styrelseledamot 

Helena Levander utgjort revisionsutskottet.

Styrelsen har utsett en ersättningskommitté som består av 

minst två ledamöter från styrelsen varav en ska vara styrelsens 

ordförande. Ersättningskommittén ska ta fram en ersättnings-

policy för bolaget och framlägga det för beslut i styrelsen. 

Ersättningskommittén sammanträder minst två gånger per år. 

Under 2012 har ersättningskommittén bestått av styrelseord-

förande Jan Kvarnström och styrelseledamot Erik Selin.

Ordföranden
Styrelseordföranden ska genom kontakter med VD följa bolagets 

utveckling mellan styrelsemötena samt svara för att styrelsens 

ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att 

kunna fullfölja uppdraget. Därutöver ska ordföranden leda 

 styrelsens arbete.

Styrelsens arbete
Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som 

utfärdats av årsstämman. Collector ABs styrelse består av tio 

ordinarie ledamöter valda av årsstämman. Ledamöterna väljs  

på ett år. Ingen begränsning finns för hur länge en ledamot kan 

sitta i styrelsen. Styrelsens uppgifter regleras av Aktiebolags-

lagen och bolagsordningen. Vid årstämman den 30 mars 2012 

omvaldes Jan Kvarnström till ordförande.

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under 2012 hölls nio 

ordinarie och 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. 

Styrelsens årliga plan har behandlat följande väsentliga  frågor 

under respektive kvartal. Första kvartalet: Årsredovisningen 

2011 samt externrevision och internrevision 2011. Andra kvar-

talet: konstituerande styrelsemöte, interna processer och IT 

 frågor. Tredje kvartalet: strategi, compliance, HR och organisa-

tion. Fjärde kvartalet: budget och finansiell treårsplan samt 

ersättningsfrågor.

Intern kontroll och styrning
Collector bedriver ett systematiskt arbete med att ständigt 

stärka den interna kontrollen. Förutom att löpande arbeta med 

interna rutiner både i affärsverksamheten och i de administra-

tiva funktionerna, bedrivs arbetet med att övervaka och stärka 

den interna kontrollen av internrevisionen, externrevisionen, 

compliancefunktionen samt CRO (Chief Risk Officer) funktionen.  

Collector Credits AB:s internrevision är en oberoende gransk-

ningsfunktion, direkt underställd styrelsen. Internrevisionen 

ansvarar huvudsakligen för att tillhandahålla styrelsen tillför-

litlig och objektiv utvärdering av riskhantering samt kontroll- 

och styrningsprocesser i syfte att minska förekomsten av risker 

och förbättra kontrollstrukturen.

Compliancefunktionen är oberoende från affärsverksamheten 

samtidigt som den är en stödfunktion för verksamheten. Compli-

ance ska arbeta proaktivt för compliancekvalitet i koncernen 

samt främja compliancefrågor genom råd och uppföljning inom 

alla complianceområden och därmed stödja affärsverksamheten 

och ledningen.

Koncernens CRO är huvudansvarig för företagets riskkontroll, 

med vilket avses kontroll och granskning av företagets risk-

hanteringsprocess.  

Ersättningssystem
Collectors ersättningskultur ska vara sund och med rimliga 

ersättningsnivåer säkerställa att bolaget kan rekrytera och 

behålla kvalificerad personal. Den ska även främja ett korrekt 

beteende och ett balanserat risktagande hos medarbetarna  

till förmån för kunderna och aktieägarnas bästa uppmuntras. 

För VD och Vice VD utgår inga rörliga lönedelar.

Collector följer Finansinspektionens nya regler som trädde 

i kraft den 1 mars 2011. För de som i enlighet med Finans-

inspektionens definition definieras som särskilt reglerad 

 personal utgår inga rörliga lönedelar.
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Helena Levander
Helena Levander är civ.ek från Handelshögskolan 
i Stockholm. Hon har lång erfarenhet från finans
branschen genom SEB, senior aktiefondförvaltare 
på Nordea Asset Management, samt från en  
tid som VD för Odin Fonder. Är idag VD och del
ägare i Nordic Investor Services. Övriga styrelse
uppdrag:  Uniflex AB,  mediabolaget Stampen AB, 
SBAB, Erik Penser Bank, Allba  Holding AB,  
KK stiftelsen samt NeuroVive  Pharmaceutical AB. Christoffer Lundström

Christoffer är ägare och VD för 
investment bolaget RCL  Holding AB. 
Övriga styrelse uppdrag innefattar 
ordförandeskapet för Feelgood AB 
samt som styrelseledamot i  Harrys 
Pubar AB, Future Pawnbroker in 
 Scandinivia AB, KL Capital AB och 
 StrategiQ  Capital AB som ingår  
i Provobis sfären.

Erik Selin
Styrelseledamot sedan 2011. Erik är huvud ägare och VD  
i Fastighets AB Balder, tillika stor ägare i  Collector.  
Övriga  styrelse uppdrag: Skandrenting AB och SveaReal AS.

Jan Kvarnström
Ordförande sedan 2007.  
Jan har tidigare erfarenhet som 
medlem i verkställande ledningen 
i Dresdner Bank AG, koncernchef 
i Esselte AB och Securum AB,  
samt som Executive Chairman i 
Linebrook Ltd. Han har dessutom 
haft ledande befattningar i 
Nordea och Bonnierkoncernen. 
Jan är även ordförande i Glitnir hf  
Advisory board och fastighets
bolaget Norrporten. 

Johannes Nyberg
Styrelseledamot sedan 2012. 
 Johannes är civ. ek och Msc.  
i Företags ekonomi.  Johannes har 
lång och bred erfarenhet av kredit
givning och bank verksamhet  
såväl i Sverige som internationellt. 
Sedan 2008 är Johannes VD för 
Skandrenting AB. Övriga styrelse
uppdrag: bl a Skandrenting AB  
och Raiffeissen  Leasing Nordic AB.

Styrelse
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Vilhelm Schottenius
Ledamot sedan 2008. Vilhelm arbetar med affärsutveckling  
och styrelseuppdrag. Han är bland annat medgrundare till 
Björn Borg och Lunarworks (Lunarstorm). Övriga styrelse
uppdrag: Björn Borg AB, Procurator AB, Ernströmgruppen AB, 
Nilörngruppen, Stampen Media Partner, Identity Works och 
 Handelsbankens Västra Regionbankstyrelse. 

Claes Kinell
Ledamot sedan 2007.  
Claes är ägare och VD på 
Muirfield Invest AB. Övriga 
styrelseuppdrag: StayAt AB, 
Clean Oil Technology AB, 
Pluggit GmbH, Unisport AB 
och PGA National. 

Fabian Hielte
Ledamot sedan 2009.  
VD Ernström & C:o. 
Övriga  styrelseuppdrag: 
Ord förande  Platzer 
Fastig heter AB och 
styrelse ledamot 
Ernström gruppen.

Lena Apler
Styrelseledamot sedan 1999. CEO för Collector AB tillika en av 
grundarna. Lena har sin bakgrund från SEB, Den norske Credit
bank (DnC) och Société Générale samt som VD för Securum Finans. 
Övriga styrelseuppdrag: Västsvenska Handelskammaren, Svolder 
AB (publ), Skogssällskapet och Svenska Garantiprodukter AB.

Johan Möller
Styrelseledamot sedan 1999, suppleant sedan 
2007. Johan är en av grundarna till Collector AB 
och är Senior Credit Advisor på Collector med 
 bakgrund från Securum Finans, Sparbanken och 
Den norske Creditbank.



Alexander Todoric,  
Chief Credit Officer
Alexander har mångårig erfarenhet 
från bank och finans branschen  
där han bla arbetat på Securum 
Finans, Retriva Kredit och Venantius. 
Alexander har ett stort intresse för 
ishockey och  fiskar gärna på sin 
 fritid.

Ledande  
funktioner

Åsa Hillsten Eklund,  
Marketing Manager
Åsa är ekonom och har sin bakgrund och drivkraft 
i försäljning med marknadsföring som spetskom
petens. Hon har stor kunskap inom varumärkes
byggande och digital kommunikation, produktut
veckling och utvecklande ledarskap. Åsa har 
arbetat med kommunikation och säljstrategier 
både i Europa och i USA. Bland annat för Strål
fors, Volvo Cars, Volvo Ocean Race & Red Bull 
Sweden. Privat tid spenderas med familj, gärna 
utomhus. Under fritiden ser du henne på havet,  
i trädgården, i löpspåret och med goda  vänner. 

Stefan Alexandersson, Deputy CEO och CFO
Stefan har bred erfarenhet av olika branscher och har uteslutande 
arbetat i bolag under stark tillväxt eller kraftig omstrukturering. 
Han har stor kunskap från flera ledande befattningar som bl a  
CFO på Simonson, Yves Rocher Norden, Dockers division of Levi 
Strauss Europe samt från att driva egen verksamhet. Några av 
hans största intressen förutom familjen är resor, bankörning, 
musik och röda viner.

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

Linus Björk,  
Head of Business
Linus har mångårig erfarenhet  
från finansbolag, varar sju år på 
Collector. Linus ansvarar för B2B
försäljning på Collector, där han 
får kombinera sina kunskaper 
inom affärsmannaskap och för
säljning. Fritiden ägnas åt sport
aktiviteter såsom cross training 
och löpning, samt umgänge med 
vänner och familj.



Lars Jansson,  
General Counsel
Lars är Collectors chefsjurist och har 
många års erfarenhet av finansbranschen. 
Tidigare har Lars arbetat på advokatbyrå 
och varit bolagsjurist på ett börsnoterat 
fastighetsbolag. Lars intresserar sig för 
 litteratur och matlagning. Fritiden spen
derar han helst i sommarhuset på Tjörn.

Johan Möller,  
Senior Credit Advisor
Johan har en lång bakgrund inom bank och 
finansbranschen, bl a Securum Finans, Spar
banken och Den norske Creditbank (DnC). 
Johan är en av grundarna till Collector AB. 
Hans största intressen är golf, måleri, skid
åkning och historia.

Ledande  
funktioner

Miika Engström, CEO 
Collector Finland OY
Miika har en bred bakgrund från 
bland annat American Express, 
Management Events och Finska 
utrikesministeriet. Han har stude
rat på Politices Magisterlinjen  
på Lunds universitet samt eko
nomi och statsvetenskap på 
 Helsingfors universitet. Fritiden 
ägnar Miika åt familjen, roliga 
resor, golf, innebandy och 
ishockey.

Mikael Anstrin,  
Head of Commerce
Mikael har lång erfarenhet från 
retail och ehandel i olika befatt
ningar. Han har jobbat med att 
utveckla CRMstrategier, efter
marknadstjänster och kund  
processer. Senast jobbade Mikael  
som försäljningschef på NetonNet. 
Mikael ansvarar för affärsområdet 
Commerce som omfattar betal
lösningar för butik, ehandel  
och mobila betalningar. Fritiden 
spenderas gärna på äventyrs resor 
och med träning såsom löpning, 
gymnastik och parkour.

Gudleiv Björklund, CEO 
Collector  Norway AS
Gudleiv har civilekonomutbildning 
från Washington i USA och en MBA 
från Cambridge i England. Han har 
haft ledande positioner i en rad 
företag inom handel, media och 
finans både som ägare och anställd. 
Hans investeringsverksamhet 
 inriktas nu på företag i tillväxtfas 
såväl  i som utanför Norge. Han 
 sitter i styrelsen för Optimisa PLC 
(England), Nxtmove Inc (USA)  
och DAO Aviation AS (Danmark). 
 Fritiden ägnar Gudleiv åt flygning, 
affärs och samhällsutveckling, 
 träning och familj.

Martin Nilsson,  
CRO 
Martin har en bakgrund inom bank
branschen där han bland annat arbetat med 
kredit kontroll och riskhantering. Martin har 
en civilekonomexamen från Handels hög
skolan i Stockholm och har spelat elitserie
handboll i Eskilstuna Guif. Fritiden ägnas 
helst åt familjen, träning och skidåkning.

Claes Paulsson, Head of Consumer
Claes Paulsson har lång erfarenhet från finansbranschen  
i Norden och har tidigare bla varit VD för Telia Finans och Country 
Manager för Telia Danmark. Claes ansvarar för  Collectors B2C 
produkter. På sin fritid spelar han golf och åker skidor, helst med 
familj och vänner.
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Adresser
Collector
Östra Hamngatan 24
Box 11914
404 39 Göteborg
Tel  031750 21 00
Fax 031750 21 01

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

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

Collector Norge AS
Drammensveien 123 
PB 424 Skøyen
0213 Oslo
Norge 
Tel  +47 22 90 01 00
Fax +47 22 90 01 01

Collector Finland Oy
Arabiankatu 12 
PL 79
00560 Helsingfors
Finland 
Tel  +358 10 286 2000
Fax +358 10 286 2001

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