Framtidens eller
nutidens bank?
Läs om Collectors tjänster, året som gick och varför visionen om framtidens
bank egentligen är nutidens bank.

vd har ordet

Det är lätt att blicka
framåt med ett
lyckat 2013 bakom
2013 var ytterligare ett år av tillväxt och framgång.

För företag är factoring en genialisk möjlighet

Kanske ett av Collectors bästa någonsin. Året var

för outsourcing och finansiering av kundreskontra,

mer präglat av nya kunder än av nya produkter.

oavsett om man är ett stort noterat bolag eller en

Vi gräver där vi står och gör det bra. Men ett av

snabbväxande raket. Att inte vara beroende av

våra karaktärsdrag är sund otålighet – vi vill gräva

traditionella banklån är en styrka när EU-regler

djupare och med ny teknik och engagerade med-

gör det både svårare och dyrare att låna.

arbetare gör vi det snabbare.
På tal om bank är det just vad Collector ska bli
Finansmarknaden i Sverige är under stark

2014! Fast inga stora förändringar, vi fortsätter

förändring. Till alla kunders fördel. Det kräver

vår linje med att bli en enkel, tillgänglig och

ständig produktutveckling och effektivisering.

transparent vardagsbank, där vi ägnar oss åt

Vår IT-avdelning växer ständigt med spets-

Spara, Låna och Betala.

kompetenser inom utveckling, vilket är en
absolut förutsättning för att ta vald topposition

Detta blir mitt sista VD-ord för Collector. Jag har

på alla våra marknader.

redan lämnat över till min vapendragare, vår nya
VD, Stefan Alexandersson. Sedan februari 2014

Collector blir ett alltmer nordiskt företag. Ungefär

har jag rollen som arbetande styrelseordförande.

hälften av vår balans- och resultaträkning är

Mer tid att lyfta blicken och fundera över framtiden

svensk, med resterande fördelat på Norge och

och alla dess möjligheter.

Innehåll
det bästa med 2013
Collectors fjortonde år blev ett år av stark
tillväxt, nya talangfulla medarbetare, nya
kundrelationer, nya kundcentriska produkter
och mycket mer.
intervju: vd 2013 & vd 2014
Läs vår intervju med Lena Apler och
Stefan Alexandersson om vad som
krävs av en modern bank inför 2014.

collector easyliving
När ett kort måste vara bra eller till och med
bäst, behöver man börja med schyssta villkor.
Collector easyliving är ett kort framtaget
utifrån målgruppens livsstil.
collectorlånet
Med individuell räntesättning och kreditbelopp är Collectorlånet anpassat för en
öppen, modern marknad.

Finland. Vi har lärt oss mycket och har respekt

factoring

för olikheter inom näringsliv, marknader, kultur

Factoring blir allt mer vedertaget som

och beteendemönster online. Det tar vi med oss

finansieringsform och fler och fler upp-

när kort- och sparprodukter lanseras i Norge och

täcker dess fördelar.

Finland under 2014.
Vi har relativt små marknadsandelar inom Spara,

collector i norden

Låna och Kort, men är fast beslutna att öka dem:
•

Hur påverkas bankmarknaden av Norges
starka ekonomi? Och hur ska Collector ta

Ryktet om våra sparkonton med hög ränta

plats som bank i Finland där konsumenterna

har spridits och vi har fler sparkunder än

redan har ett stort bankförtroende?

någonsin!
•

Nya Collector easyliving har redan fått utmärkelsen Sveriges bästa resekort.

•

commerce
Det hände mycket inom betalningar under

Collectorlånet har blivit attraktivt för ännu
fler genom individuell räntesättning.

lena apler, vd

2013. Förändringar och trender som gett en
glimt av framtiden.
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De senaste åren har Collector haft en stark
organisk tillväxt. Samtidigt har vi fortsatt
att bygga vår framgångsrika företagskultur.

webb och it
Med en fortsatt position som utmanare
behöver vi kundcentriska, integrerade,
app- och webbaserade tjänster.
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lena apler – årets vd
Juryns motivering löd: ”Årets VD för mellanstora bolag har

ansökan om bankoktroj

starka siffror

med sin stora respekt för kundernas behov och med hjälp

5 december 2013 fick Finansinspektionen en 800 sidor

av en snabbfotad organisation med stabil tillväxt kunnat

och tre kilo tung bankansökan. 2014 blir vi en nutida

•

Tillgångarna ökade från 3,6 till 4,8 miljarder.

sätta upp målet att vara nummer ett i branschen för den nya

vardagsbank: kundcentrisk, enkel, öppen, transparent,

•

Antalet anställda ökade med 12%.

generationen.”

social, intuitiv och snabbföränderlig.

•

191 miljoner är Collectors bästa resultat. Hittills.

4,8

det bästa med

2013

Collectors fjortonde år präglades av stark tillväxt, nya
talangfulla medarbetare, nya kundrelationer, nya kundcentriska produkter, roliga utnämningar, välgörande
samarbeten och en bankansökan.

ett av sveriges mest växande företag

serena williams vann collector swedish open

fortsatt satsning på fastighetskrediter

collector easyliving

Ahrens & Partners publicerade tillväxtlistan för nittonde året

Under en vecka i juli dominerade världens främsta kvinn-

”En avancerad finansieringsprodukt kräver erfarenhet och

Tre månader efter lanseringen utnämndes Collector easyliving,

i rad, en tävling där snabb, lönsam och uthållig tillväxt står

liga tennisspelare i Båstad, och lovade att komma tillbaka

marknadskännedom. Det känns därför väldigt inspirerande

vårt nya förmånsfyllda kreditkort, till Sveriges bästa resekredit-

i fokus. Collector placerade sig på plats 21 bland 19 000

2014. Samtidigt höll Collector välbesökta samtal på scen

att bygga upp en fastighetsfinansieringsenhet för Collector.”

granskade företag. Det var första året Collector kvalade in på

och flertalet kundaktiviteter under temat tennis, mode

listan, där ett av kriterierna är lönsamhet under ett antal år.

och entreprenörskap.
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kort av jämförelsesajten Kortio.se.

sven-erik eriksson, Senior Adviser Real Estate
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intervju: vd 2013 & vd 2014

Lena Apler och Stefan Alexandersson om vad som krävs av en modern bank inför 2014:

Att bli en enkel
vardagsbank är
allt annat än lätt
Den finansiella sektorn blir allt mer komplicerad med fler regler och EU-harmonisering.
Företag och konsumenter vill ha enklare lösningar, större tillgänglighet och lättare att
göra en god affär. Storbanker håller fast vid gamla affärsmodeller samtidigt som nya
finansiella tjänster exploderar i takt med den digitala utvecklingen. Då är det dags för
Collector att ta nästa steg.

Under 2013 blev det offentligt att Collector ska bli bank, varför då?

lena Det öppnar också för samarbeten. Ta exemplet att ICA och IKEA har

lena Främsta anledningen är kommunikation. Vi är ett kreditmarknads-

utnyttjat sin kundbas för att starta bank. De har tagit ett steg tillbaka i

bolag och det är helt enkelt för få som förstår vad det är eller vad vi gör.

värdekedjan för att även hantera kundernas pengar. Collector kommer

Alternativet är att kalla sig finansbolag men risken är att det klingar

från motsatt håll. Tillsammans med oss kan någon som har en tillräckligt

mindre seriöst. Visserligen har alla olika relation till ordet bank men

stor kundbas hitta en genväg till liknande status.

man vet vad det är och det andas kvalitet. Många tänker: ”Vem som
helst kan inte bli bank”.

”Det är enklare att
kommunicera bank.”

stefan Vi samarbetar med många aktörer: dagligvaruhandeln, transportbranschen, reseindustrin med flera. De har kunderna, vi har banktjänsterna. Man skulle kunna tänka sig brandade banker som ett paket
vi i princip kan ha färdigt – bara att plugga in.
Vilken typ av bank ska Collector bli?

stefan I praktiken spelar en bankoktroj ingen roll för Collector. Vi för-

lena Varken en storbank, affärsbank eller nischbank – utan en vardags-

håller oss till samma regler och begränsningar som banker idag – och

bank – där du kan spara, låna och betala. Om du skalar bort allt komp-

har en organisation som svarar upp mot det. När banktillståndet kommer

licerat från finansiella tjänster, så är det alltid spara, låna, och betala du

i brevlådan får vi i princip inga andra krav på oss. Då kan vi lika gärna

behöver, oavsett om du är företag eller privatperson. Du kan göra det

vara bank. Däremot kommer vi att uppfattas annorlunda, vilket styrs

på tusen olika sätt men det är alltid grunden.

av hur vi kommunicerar.
Finns det några konkurrensfördelar att bli bank?

”Vi ska bli en vardagsbank.”

stefan Regelverket för banker blir allt krångligare. Nästan överdrivet.

stefan Vi kommer inte bli en fullsortimentsbank, istället kommer vi vara

Fast det tycker vi är bra. Det gör tröskeln att starta bank högre. Man

duktiga på de tjänster man behöver. Vår enkelhet och tillgänglighet är

måste ha mycket kapital och mängder av jurister. Och det är nästan lika-

redan en av våra absoluta styrkor.

dant i hela världen, inte minst i Norden. Att vara duktig på alla regler är
en konkurrensfördel som vi kan använda för att till exempel optimera

Finns det ett behov av en vardagsbank?

kapital eller förbättra hur vi uppfattas på marknaden.

lena Vi översköljs av information, inspiration och valmöjligheter som
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pensionssparande, fonder och aktier. Många vill inte lägga tid på att

stefan Det kommer finnas andra aktörer som kunden kommer att upp-

stefan Men mod är inte att ta stora ekonomiska risker eller missbruka sin

fundera på sina placeringar varje dag, när så mycket annat pockar på

fatta som bank eller som finansiell aktör. Ett exempel är Tink, en smart

trovärdighet. Att vara modig är att våga göra något annorlunda med komp-

deras uppmärksamhet. Samtidigt vill man inte gå miste om en bra affär.

tjänst som samlar ihop information om dig och kan dra slutsatser för att

etens och erfarenhet i ryggen. Ett exempel är när vi lanserade kort. Det

Istället borde de välja enkla tjänster, till exempel ett sparkonto med

planera din ekonomi. Men det är varken en bank eller ett finansbolag.

är en tuff marknad. Vi kunde relativt lite om kreditkort och började i liten

bra ränta. Lätt att förstå och förutsäga. En bra affär utan att behöva

De och andra som dem blir viktiga partners som vi behöver vara öppna

skala med låg risk. Vi kände oss fram och testade vad som fungerade.

vara expert.

för att samarbeta med. De kommer antagligen göra sina specialiserade

Man skulle kunna likna det vid ett agilt arbetssätt där man inte försöker

tjänster bättre än oss men tillsammans kan vi skapa en större kundupp-

lösa hela uppgiften på en gång. Vi provar och utvärderar. Blev det bra?

levelse än var för sig.

Och behövs det, backar vi lite och gör bättre.

stefan Internets tillgänglighet har tveklöst varit en pådrivande faktor.
Alla har tillgång till all information. Du kan sitta hemma och jämföra

”För oss är förändring
inget konstigt.”

bolån, sparräntor och kreditkort. Allting ska gå fort och enkelt. Man är van

lena Det är uppenbart att vi behöver finnas i alla digitala kanaler och

vid att leta sig fram till den information och de produkter och tjänster man

att vi kan koppla ihop oss med andra som utvecklar smarta tjänster

vill ha. Man kan likna pengar vid okomplicerade råvaror som mjölk eller

snabbt. Vår roll blir sannolikt att vara ett nav i hela transaktions- och

järn, som kunderna vill hantera likadant. Och då kan vi erbjuda enkel-

finanssystemet, en garant för flödet. Helt öppna för möjligheter istället

het, tillgänglighet och kunskap.

för att försöka sia om framtiden själva.

Vilken roll kommer banker att få?

stefan Vi går allt mer mot egen IT-utveckling och den avdelningen blir

initiativ. Gör något. Prova. Alla idéer kanske inte är bra men några blir

lena Kundens relation till banken kommer att förändras. Och bankens

själva motorn i vår verksamhet. Samtidigt har vi respekt för komplexiteten.

fantastiska och vi återvinner ibland gamla idéer. Det blir en oslagbar

relation till kunden. Nästan ingen går till banken längre. När man gjorde

Att göra något för privatkunder, till exempel en bankapp i mobilen där

dynamik när hela organisationen tänker på det sättet.

det var det banken som styrde kundupplevelsen. Idag, när du sitter med

man tydligt kan överblicka sin privatekonomi, det låter lätt men hela

din iPad, är det du som styr. Banker kommer att avdramatiseras och vi

genomförandefasen, tekniken och interaktionen, är komplicerat.

lena Att vara modig är att inte vara ängslig. Man måste sticka ut hakan
och våga för att driva processer framåt. Vi uppmuntrar alla att ta egna

stefan Det är viktigt att förstå att vi inte enbart konkurrerar med pris.

kommer att sluta ”välja en bank”.
De flesta har vant sig vid att det finns nischbanker, som är extremt
duktiga på få saker, och man kommer att kombinera tjänster från dessa:
vardagsbanken, som vi ska bli, med till exempel Avanza eller Nordnet
som har enkla investeringstjänster.

Vi konkurrerar även med hastighet. Det tar lång tid för ett företag att låna

”En större kundupplevelse
genom samarbeten.”

pengar av en traditionell bank: möten, kreditupplysningar, första och
andra kreditkommittén och så vidare. Ska du låna pengar för att anställa
och köpa in utrustning till en stor affär så kan det ta tre månader innan du
har pengarna. Då är affären borta. Collector kan betala ut en större kredit
inom några dagar. Vårt tempo och beslutskraft är en av våra absolut

Ett exempel på denna förändring är våra sparkunder som själva har hittat

Varför kan Collector bli den bank ni beskriver?

oss via finansportaler, jämförelsesajter och media. Medvetna kunder har

lena Enkelhet, lättillgänglighet, transparens och öppenhet mot samarbets-

sett vår högre ränta och flyttat sina pengar till oss. Men de byter inte bank

partners är nödvändiga egenskaper men i grund och botten tror jag

för det. Jag tror vi kommer att se mer av att man väljer den som är bäst

man behöver vara schysst. Bara för att det finns många svårtillgängliga

och är mest effektiv, på respektive produkt.

regler betyder inte det att man kan gömma sig bakom dem. Det är en

främsta styrkor.

”Vi konkurrerar med
hastighet.”
Hur kommer Collector utvecklas när ni blir bank?
stor förändring som kommer att vara väldigt jobbig för de flesta aktörer

stefan Vi utvecklas alltid med kundernas behov och människorna som

i finansvärlden men inte för oss.

jobbar här. När folk frågar mig varför Collector lyckas så bra blir mitt svar
ofta att vi rekryterar rätt människor och har en företagskultur där de kan

stefan De stora bankerna försöker möta den nya tiden men det är upp-

utvecklas. Frihet under ansvar är inget vi bara säger, utan faktiskt förut-

enbart att de kommer få problem att förändra sig. De har en jätteorgan-

sätter. Det är ganska ovanligt i den finansiella sektorn. Det ställer krav

isation som hanterar sparande, lån och placeringar i tusen olika former,

men inspirerar samtidigt.

som de har byggt upp med stolthet under 150 år. Det är inte jätteenkelt
att riva upp. Det finns naturligt motstånd mot att förändra det befintliga,

Kundfokus är också något som styr vår produktutveckling. Vi lyssnar på en

för att göra något nytt och oprövat. De är ju ändå framgångsrika. Dess-

kund: “Det här är mitt problem”. Och går hem och löser det. Sedan erbjuder

utom handlar det rent konkret om människors jobb. Individerna kommer

vi det till alla kunder. Vi ser ju tydligt att marknadens krav blir mycket mer

att spjärna emot för att få behålla dem.

individuellt specifika, med behov som man själv inte ens kommer på. De
fångar vi upp, anpassar oss efter och levererar snabbt en lösning.

Vilka egenskaper kan ni bygga vidare på?
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lena Vi är små jämfört med de stora bankerna. För oss är förändring

lena Dessutom ger Collectors kundfokus effekt på riktigt. Vi gör konti-

inga konstigheter. Hela samhället går ju så fort att man är tvungen att

nuerliga mätningar bland våra privatkunder, kring till exempel hur de

testa nya vägar hela tiden. Förändring måste vara naturligt. Vi är en

upplever att de blir behandlade. Där har vi ständigt fått stigande betyg

organisation fylld med entreprenörer. Engagerade, professionella och

och nu senast var de fantastiskt höga. Även företagskunderna ger oss

snabba. Vi är modiga och för oss är det ganska odramatiskt att förändra.

höga betyg. Jag tror att våra kunder upplever oss som en bra partner.

Om något inte blev så bra som det var tänkt, då testar vi en ny vinkel.

Framåtlutad och flexibel.
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Collector easyliving blev i slutet av 2013
utsett till Sveriges bästa resekreditkort
av jämföresesajten Kortio.se.
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Den transparenta marknaden
driver utvecklingen av kreditkort

Läs mer om Collector easyliving på collector.se

Idag bedöms kreditkort sida vid sida på jämförelsesajter som

Fler mervärden genom samarbeten

Produktutveckling via kundservice

Kortio.se och Compricer.se. De ger bra överblick över priser och

Ett kreditkort är inte bara bra genom dess direkta erbjudande, det finns

Collector easyliving är ett bra exempel på att vi snabbt kan anpassa oss

villkor som underlättar konsumenternas val. De kort som väljs

en mängd andra mervärden som man kanske inte tänker på. Till exempel

och utveckla en produkt efter kundernas behov. Vi får ständigt förslag,

behöver vara bra nog för att komma högt upp i listorna. Eller bäst.

vill man ha koll på sin budget. Då är det nödvändigt att vi kan koppla på

bland annat från kundservice, på hur vi kan förbättra våra produkter, till

Detta leder till att konsumenterna ständigt får ett bättre erbjudande

smarta tjänster som hushållsbudget eller att vi är öppna för samarbeten

exempel vårt befintliga kort, Collector easycard. Där efterfrågade kund-

och vi får lättare att hitta fler kunder. En ärligare marknad för alla.

med andra företag, exempelvis en bra rabatt på en resa.

erna ett kort med fler förmåner. Slutsatsen blev att det fanns utrymme

Ett framtida mervärde skulle kunna vara en och samma faktura oavEtt kort vi kan stå för

för ytterligare ett kort. Resultatet blev Collector easyliving. Vår snabbhet

sett hur man har betalat: med kreditkort, e-handelsfaktura eller mobilen.

och möjlighet att anpassa oss är enorma styrkor.

”Transparens
skapar en ärligare
marknad för alla.”

Transparens skapar långsiktighet

ida gustafsson

kunder ska vara nöjda. Vi arbetar långsiktigt med fokus på att skapa

få och lätt att använda. Det innehåller reseförsäkring, räntefri

lojala kunder – vilket i sin tur leder till fler kunder.

kredit och delbetalning.

När ett kort måste vara bra eller bäst, behöver man börja med schyssta
villkor. Vi tog först bort mindre tydliga avgifter som valutapåslag och
fakturaavgifter. Därefter ville vi gynna våra kunder med användbara
försäkringar: Collector easyliving har en unik evenemangsförsäkring
där du kan få ersättning för event du missar om du är sjuk. Det ingår
en omfattande reseförsäkring och allriskförsäkring för hemelektronik
och hushållsmaskiner. Och mycket mer.
På Kortio.se syns det tydligt att Collector easyliving är ett bra kort.
Vi har lyckats när jämförelsesajterna rankar vårt kort högt.
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vilken är din favoritfärg?
När du ansöker om Collector
easyliving får du välja bland
tre färger: rosa, lila eller orange.

Under 2014 kommer vi fortsätta att utveckla Collector easyliving. Vi kan

Collector easycard

aldrig nöja oss. Fler förmåner och försäkringar kan bli aktuella, likaså

Vårt lite enklare kort, Collector easycard, är ett bra komplement

kringtjänster eller samarbeten med nya partners.

i vår produktportfölj. Det är till för de som främst har behov av

Vi ser hela tiden att vi måste anstränga oss till vårt yttersta för att våra

att betala via en mindre kredit. Collector easycard är enkelt att

Brand Manager, Collector easyliving
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collectorlånet

collectorlånet

Ett lån som du ska
kunna betala tillbaka
Det är viktigt att kunderna får den lägsta låneräntan de klarar av

Bara vinnare på den nya lånemarknaden

att betala. Inte den högsta. Därför är både vår räntesättning och

Med all information helt öppen och jämförbar är det enklare att lära sig

kreditbelopp individuella. Det är en förutsättning på den moderna

skillnader och förstå hur tjänsterna fungerar. Det ger bättre, mer konkurrens-

lånemarknaden. När lån ställs mot varandra på jämförelse- eller

utsatta villkor, smartare tjänster och gör lån till något som fler kan an-

förmedlingssajter måste Collectorlånet vara förmånligt men även

vända. Förut hade Collector två lån med statisk ränta. Nu har vi bara ett.

tillgängligt så kunden verkligen får det beviljat.
Ett lån som är enkelt att förstå
Individuell räntesättning betyder att vi räknar fram och bedömer kundens

Andra banker eller lånegivare har ofta flera namn på samma lån: Billånet,

återbetalningsförmåga. Det är ett avancerat räknemaskineri med många

båtlånet eller semesterlånet. Fast det är samma tjänst. Det gör inte

parametrar som i slutändan ger en riskbedömning av vilken lägsta ränta

beslutet enklare för kunden. Vi har gjort tvärtom och har ett flexibelt lån,

och högsta kreditbelopp vi kan erbjuda just den individen. Sedan är det

med ett namn. Det blir enklare för alla, inte minst för de som inte är så

väldigt enkelt för kunden att jämföra med andra banker eller långivare

intresserade av finanstjänster – de ska också känna att de gör en så bra

och välja det som är mest fördelaktigt.

affär som möjligt.

”Vi är tillgängliga
för frågor via chat,
telefon och e-post
på 13 olika språk.”

exempel nå oss via chat, telefon eller e-post.

carina regnér

behovet av ytterligare tilläggstjänster blir tydligt utvecklar vi det befintliga

Manager Customer Service

lånet snabbt.

Dessutom finns Collectors personal tillgänglig för frågor. Man kan till

låna till en bra affär
Tidigare har lån utan säkerhet setts som något kortsiktigt och
dåligt. Bättre att vänta och spara ihop pengarna. Nu för tiden ser

Låneskydd ger trygghet
Med en mer tillgänglig marknad ökar kraven på oss att skapa bättre
tjänster. Med Collectorlånet ingår låneskydd. Det har samma syfte som
själva lånet – man ska kunna betala tillbaka. Vi ersätter hela eller delar
av beloppet vid till exempel sjukdom eller arbetslöshet.
Vi förändrar ständigt våra produkter och lyssnar på våra kunder. När

Spara med
hög ränta

vi att lån kan möjliggöra en investering. Man kanske ska renovera
köket. Med ett lån som är anpassat efter din hushållsekonomi är
det lätt att se hur mycket ett lån kostar och ställa det mot värdeökningen på din bostad och bedöma om du ska agera eller inte.

Collector erbjuder enkla sparkonton med hög ränta. Väljer du en insättning på minst 100 000 kr och 2 års bindningstid kan du få 3%* ränta.
Fria uttag och mindre månadssparande ger 2,2%*. Motsvarande sparkonto hos storbankerna har betydligt lägre ränta.

ladda ner låneräknaren
I Appstore finns Collectors
årsredovisning som app.
Prova gärna vår låneräknare.

*31 december 2013. Se aktuella räntor på collector.se
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factoring

factoring
factoring

Förstavalet vid
företagsfinansiering
När Collector blir bank kommer vi att trycka hårt på factoring som

100% fördel med Collector Factoring

en optimal finansieringsform för företag. Traditionellt har man

Många andra banker och finansbolag finansierar bara 60– 80% av

ökat sin likviditet med krediter men när hårdare kapitaltäcknings-

fakturan vid fakturabelåning eller köp. Collector finansierar 100%

regler ger dyrare lån väljer fler factoring. Frågan är vilken typ av

av det nominella värdet. En annan ekonomisk fördel är att vi inte gör

finansiering som kommer vara vanligast för moderna företag i

skillnad på våra kunders kunder, utan ger ett enhetligt pris för alla

framtiden? Factoring med noll risk och alla fördelar, eller tradi-

fakturor vi köper.

tionella banklån?

Dessutom sköter vi all fakturahantering, vilket minskar administrationen avsevärt. Vi har även en mycket väl fungerande kredithantering

Modern factoring för en modern balansräkning

där vi ser oss som våra kunders förlängda arm och vårdar kundrela-

När ett företag använder sina kundfordringar för att öka sin likviditet

tionen som om det vore vår egen.

är det i princip en riskfri finansieringsform. Man kan säga att man lånar
av sig själv. Collector köper dina fakturor och vi övertar all risk. Till skill-

Högre värdering för börsbolag

nad från banklån behöver du inte betala tillbaka pengarna, det sköter

Factoring är ett verktyg som skapar likviditet och minskar balansräkningen.

dina kunder.

Stora bolag får då möjligheten att amortera av lån och krediter. Den lägre

För växande företag med exempelvis ökade personalkostnader i takt

skuldsättningen ger bättre nyckeltal. Eftersom börsbolag bland annat

med rekrytering, de som expanderar eller de som behöver investera i nya

bedöms efter kassaflöde och belåning kommer de sannolikt att värderas

affärer, är factoring det mest moderna sättet att arbeta aktivt med sin

högre. Med en högre aktiekurs som följd.

balansräkning. Utöver själva likviditeten ger det dessutom administrativ
avlastning och andra fördelar som långsiktigt ger ett förbättrat resultat.

Collector lyder dessutom under Finansinspektionens regler med krav
på en stabil kassa. Det betyder bland annat att man kan lita på att vi alltid har de resurser som krävs för att vara en trygg finansieringspartner.

”Factoring blir allt mer
vedertaget som finansieringsform och fler och fler
upptäcker dess fördelar.”

Från betalningssäkerhet till smart finansiering
Factoring har historiskt ansetts vara ett sätt att trygga sina fordringar eller
något man använde sig av istället för traditionella banklån. Med Collector
som bank kommer det istället att bli en primär finansieringsform.

markus kaplun
Client Executive, Collector Factoring

vårt erbjudande
• Fakturaköp
• Fakturabelåning
• Orderfinansiering
• Leverantörsfinansiering

Nya affärsrutiner
för lokaluthyrare
Ett relativt nytt factoringexempel är hyresfinansiering, där kontorshotell,
med betydande kapital bundet i lokaler eller hyror till fastighetsägare,
förskottsfakturerar sina hyresgäster. Nu kan de få betalt direkt istället för
att vänta 30 dagar. Dessutom helt utan risk.
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collector norway as

collector finland

Norge

Finland

Innovation och kundfokus
är nyckeln till framgång

En modern bank på en
konservativ marknad

Norge har en stark ekonomi med höga inkomster, låg arbetslöshet

Digitaliserad inkassoprocess

I Finland dominerar ett fåtal stora banker. Eftersom konsumenter

och räntan är individuellt anpassade är det ett lån med mindre risk,

och ökat nyföretagande. Detta har bidragit till att Collector Norge

I Norge ger digitaliseringen av kredithantering nya möjligheter för före-

och företag har så högt förtroende för dem och det knappt finns

både för oss och kunden. Det medför en rimligare ränta.

ökade sin omsättning med 30% under 2013, med bibehållen vinst

tagets produkter och tjänster. Collector var en av de första att ansluta sig

några nischbanker har de närapå oligopol. Samtidigt har Finland

på sista raden. Målet för 2014 är att bli en av de ledande aktörerna

till den övergripande myndigheten, Namsmann (liknande Kronofogde-

en ekonomi som utvecklas långsamt med få tillväxtmotorer, antalet

Factoring – när företag får svårare att låna

inom våra etablerade nischer. Dessutom ska nya produkter på

myndigheten).

lån ökar och krediter blir allt viktigare. Dörren står öppen för en

Även till företag beviljar storbankerna färre krediter, trots att behovet

modern bank.

ökar. Dessutom anpassar sig finska företag till Europeiska standarder

privatmarknaden och fortsatt god kundvård hjälpa företaget att
växa ytterligare.

Under 2014, erbjuder vi storbankerna i Norge en mer effektiv inkassoprocess än de haft tidigare, som resulterar i högre återbetalningstakt.
En viktig framgångsfaktor är förmågan att skapa personlig dialog.

med längre betalningstider. Factoring blir då en alternativ, nästintill riskStor trovärdighet i att bli bank

Vi blir bank 2014

Vår duktiga personal sätter sig snabbt in i gäldenärens situation och

Ordet ”bank” medför en stark kvalitetsstämpel i Finland. Marknaden är

Trots den starka ekonomin kämpar många norska företag med att få

lyckas ofta hitta lösningar som gynnar båda parter.

traditionell, förtroendet är högt och man har ofta samma bank hela livet.

traditionella banklån. Detta är extra tydligt bland snabbväxande, småoch medelstora företag.
Under 2014 kommer Collector starta egen bankverksamhet och vi ser
fram emot att erbjuda nya, innovativa tjänster.

”Nätverk och
kundrelationer är
våra starkaste
framgångsfaktorer.”
trine olaussen
Collector Advisor

De få nischbankerna har svårt att bryta igenom och ta marknadsandelar.
Tillväxt genom factoring

Ofta är de förknippande med utländska banker från till exempel Estland

Finansiering via factoring är Collector Norges mest betydande produkt.

eller mindre seriösa aktörer. Men det finns de konsumenter och företag

Vi har rätt erfarenhet, metoder och finansiell styrka. För våra kunder

som vill ha ett nytt, modernt alternativ. Att bli bank kommer att ge en

innebär det snabb tillgång till likviditet och förmånliga villkor. Fler och

positiv skjuts för hela Collector Finland. Vi ser fram emot större synlighet,

fler upptäcker möjligheten och vår kundbas växer fort.

högre kvalitet och ökad tillväxt.

Vår tillväxt har bidragit till att vi för andra året i rad tävlar om den prestigefyllda titeln “Årets Gasell-företag” som utses av Dagens Næringsliv.

Nutidens bank i Finland måste vara kundnära

fri finansiering för företag som behöver en jämnare eller bättre likviditet.

”Finska marknaden
är redo för en bank
med ett nytt modernt
erbjudande.”
maria linnavirta
Team Leader, Collection

Bankerna i Finland slåss om att vara närvarande i alla digitala kanaler,
Collectorlånet

fast trenden att skapa personliga bankmöten ökar igen. Det är viktigt att

Kredithantering – ur en positiv synvinkel

Det är stor efterfrågan på lån på den norska privatmarknaden. Under 2014

hitta en trovärdig balans mellan digital och personlig service.

Hela Collector har etik som ett starkt kärnvärde. Inte minst inom kredit-

nylanserar vi Collectorlånet i Norge, med fortsatt individuell ränta, låneskydd och ökad möjlig kredit. Vi kommer också lansera kreditkort i Norge.

När man är tillgänglig behöver man dessutom vara enkel. Våra kunder
behöver lätt förstå hur de hanterar de tjänster vi tillhandahåller.

hantering. Det är viktigare att en kund betalar en förfallen skuld, än exakt
när man betalar den. Vi är duktiga på att få in pengar men hjälper hellre
människor att undvika skuldfällor eller låter företag hamna på obestånd.

Joustolaina – ett lån för många
När det blir allt svårare att låna från finska storbanker behövs en alternativ,
seriös finansiering. Precis som Collector Joustolaina. Eftersom kredittaket
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I slutändan tjänar vi mer på det.
Som bank öppnar sig fler möjligheter att ta över andra förfallna skulder
än våra egna. På så sätt kan vi öka våra volymer och växa snabbare.
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commerce

commerce

Vi hjälper e-handlare
att göra en bättre affär
När man drivit sin e-handel en tid och börjat komma igång på allvar
börjar andra nyckeltal än bara försäljning bli viktiga: Likviditet, lönsamhet, kundnöjdhet, driftsäkerhet med flera. Kostnader behöver
ses över och processer måste optimeras. När några leverantörer har
en låst, standardiserad betallösning och andra en helt öppen med

”Konsumenter vill kunna
handla vad, var och när som
helst och betala hur de vill.”

massvis av val, har Collector tänkt bredare – vi anser att flexibilitet

mikael anstrin

är att kunna erbjuda både och.

Head of Commerce

En leverantör med flexibilitet

Sänkt försäljningskostnad

Collectors betallösning finns i två versioner. Antingen väljer man vårt

Det finns de som hävdar att en betallösning kan öka försäljningen

”All inclusive”-paket, färdigt att pluggas in och köras igång direkt. Det är

genom att konvertera mer och på så sätt kompenseras en hög kostnad.

kraftfullt och innehåller allt som behövs. Eller så väljer man ”Full flex”,

Det må vara hänt, men frågan är om inte kostnaden kan vara låg ändå?

där kan man anpassa betalsätt, villkor, teknik, etc efter hur man jobbar,

Collector tar varken ut uppstartsavgift eller månadsavgift. Det innebär

till exempel ändra förfallotid efter din returrätt.

ofta 30– 50% lägre årskostnad för en medelstor e-handel.

Självklart kan man gå från ”All inclusive” till ”Full flex” när man behöver.
Vi vårdar din kund

Ett konto,
tusen betalsätt

Enkel integration

Collector är väl medvetna om att vi bara är en partner som hanterar

Med en öppen teknisk plattform, baserad på standardiserad teknik vet

själva betalningen. Vi har därför skapat förutsättningar som ger en

man att det går enkelt att integrera den med webbshopen eller kassa-

hållbar process där ingen kommer i kläm. Och skulle betalning utebli

systemet i butik. Dessutom påbörjar vi alltid samarbetet med en förstudie

hanterar vi alla ärenden varsamt och med en tydlig mänsklig dialog.

så man får det man behöver. När nya betallösningar dyker upp framöver

När dina kunder behandlas rätt kommer de att handla mer av dig och

kommer öppenheten även borga för att de integreras enkelt. En annan

då även indirekt av oss. Det tjänar alla på.

fördel med att ha en leverantör som i sin tur är öppen för partnerlösningar
är att man sprider driftsäkerheten på flera betalsätt och minimerar nertid.
Fler och fler betalsätt
Undersökningar pekar på att ju fler betalsätt man erbjuder, desto högre
konvertering, det vill säga köp. Collectors betallösning erbjuder fakturabetalning, vilket innebär att kunderna tryggt kan få hem varan innan de
betalar. Dessutom kan de välja att delbetala och som e-handlare kan
man erbjuda upp till 60 dagars räntefri betaltid, på en marknad där de

Det hände mycket inom betalningar under 2013.

kunna komma åt samma pengar överallt oavsett

Förändringar och trender som gett en glimt av

om det är i en butik, på en strand, på en blogg eller

framtiden. Först dök nya betalsätt upp, bland annat

hemma hos en vän mitt i natten.

flera typer av mobila betalningar och digitala plån-

Lösningen kan bli ett samlat kreditkonto som du

flesta vant sig vid 14 dagar.
Allt eftersom handlare och konsumenter anpassar sig till nyheter

vårt erbjudande
• Fakturabetalning

böcker. Ord som omni-channel och no-channel

når i princip hur du vill: kreditkort, mobilen, person-

slog igenom. Det talas dessutom om att pendeln

nummer och kod, etc. Alla köp samlas sedan på en

svänger tillbaka mot köp i fysisk butik och webb-

faktura. Mycket av tekniken finns för att lösa det.

• Mobil betalning

shopen som skyltfönster och informationskanal,

Den behöver bara kopplas samman bättre.

• Konto

istället för tvärtom.

I en lite mer avlägsen framtid kanske det blir finger-

• Delbetalningar

Konsumenter vill snart kunna handla vad, var,
och när som helst och betala hur de vill. Man vill
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avtryck eller ögonscanning som verifierar ett köp.
Tekniken för det finns också.

• Kreditkortsbetalning

och trender kan Collector även koppla på flera betalsätt till den öppna
lösningen.

bedrägeriskydd
När ny teknik blir tillgänglig och e-handel, med digitala transaktioner ökar, börjar en ny marknad kring bedrägerier ta form.
Vi jobbar aktivt och förebyggande för att minska riskerna.

collector samarbetar med seamless
Med den prisbelönta appen SEQR blir mobilen
ett smidigt betalsätt, både för e-handeln, den
fysiska butiken och slutkunden.
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hr

Collector bank:
nutidens arbetsplats
De senaste åren har Collector haft en stark organisk tillväxt.

företagets och individens ambition och kompetensbehov. Den ut-

Samtidigt har vi fortsatt att bygga vår framgångsrika företags-

manande och karriärsdrivna miljön är viktig för att upprätthålla en

kultur. När vi blir bank, och har avsikt att växa vidare, kommer

hög kvalité gentemot våra kunder. Den bibehåller och attraherar även

det arbetet att bli ännu viktigare. Det kommer inte bli ett före

ny kompetens.

och efter bank. Vi ska fortsätta vara Collector.
Collectors företagskultur
Collectors företagskultur bygger på våra kärnvärden: entreprenörskap,
engagemang och etik. Vi skapar delaktighet genom frihet under ansvar
och uppmuntrar till egna initiativ. Företaget är dynamiskt och präglas av
föränderlighet. Idéer välkomnas och implementeras snabbt och det är
lätt att komma till tals – högsta ledningen finns tillgänglig för alla.
Chefer på alla nivåer arbetar både strategiskt och operativt. När någon
behöver hjälp kavlar alla, oavsett titel, upp ärmarna och löser uppgiften.

”När individer med
lång erfarenhet
prestigelöst möter
unga talanger skapas
en unik dynamik.”
sara cederquist

webb och it

HR Assistant

”Vår starka företagskultur bygger på
kärnvärden som
vi arbetat fram
tillsammans.”
beatrice von lempruch
HR Manager

Employer branding
Collectors produkter och tjänster är en sak men medarbetarna bakom
är det verkliga konkurrensmedlet. Det är de som är organisationen och
driver företaget framåt. Genom ett tydligt och aktivt arbete med vårt
arbetsgivarvarumärke blir våra medarbetare dessutom starka ambassadörer. När de sprider sin positiva syn i sina personliga nätverk kan
vi attrahera ännu fler talanger. Resultatet av arbetet har bland annat
blivit ett betydligt högre inflöde av spontanansökningar samt ännu fler
ansökningar på våra rekryteringsannonser.

Coachande ledarskap

Karriärföretag 2014

Collectors ledarskap fokuserar på individen. Vi utvecklar hela tiden våra

Ett starkt bevis på att vår företagskultur ger avtryck är att vi blivit

nuvarande och framtida ledare genom interna utbildningar. Fokus ligger

utnämnda till Karriärföretag 2014 av Dagens Industri. Vi har många

på coachande, situations- och individanpassat ledarskap.

fantastiska medarbetare som vill utvecklas och som tillväxtbolag

Även andra utbildningar är skräddarsydda och ligger i linje med både

Resan mot en tillgänglig
och användarvänlig bank

kan vi kontinuerligt erbjuda nya utmaningar.

Med en fortsatt position som utmanare behöver vi kundcentriska,

samarbete mellan marknadsavdelningen, sälj och IT, vilket ger en stark

integrerade, app- och webbaserade tjänster. Därför arbetar vi

digital kundupplevelse och leder direkt till affärs- och produktutveckling.

alltid aktivt med vår webb och bakomliggande IT-system.
Digitalt framtidsfokus
Användarvänlighet, tillgänglighet, valfrihet

Collector kommer alltid vara väldigt öppna med integration mot nya,

För nutidens bank är moderna digitala gränssnitt en tydlig del av kund-

smarta app- och webbtjänster. Det är rätt väg för att kontinuerligt ligga

erbjudandet. Collector jobbar hårt med att integrera system och pake-

i framkant inom bank och finans, då de stora aktörerna ofta är lång-

tera information användarvänligt och tydligt. Allt utgår från kundens

samma. Vår snabbhet är en av våra största konkurrensfördelar.

perspektiv och oavsett kanal kommer det finnas tillgång till applikationer
som skapar valfrihet och förenklar bankvardagen.

50 st nyanställningar under 2013:

Jobbansökningar per utannonserad tjänst under 2013:

200 st
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Ny integrationsplattform
Enkelhet är helt avgörande för kundupplevelsen. Det bygger i sin tur
på teknisk integration och öppenhet för att få ihop en helhet. Collector
har valt en avancerad integrationsplattform som en del av vår digitala
infrastruktur. Den ger oss möjlighet att erbjuda användarvänliga tjänster
oavsett val av kanal eller mobil enhet.
Vi jobbar med ständig utveckling av vår webb. Det sker i ett nära

”Vårt samarbete mellan
marknadsavdelningen
och IT ger en stark digital
kundupplevelse.”
daniel almqvist
Online Manager
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kredithantering

kredithantering

Automatiserad inkasso eller

personlig rådgivning
innehåller både scoring och kreditmallar för att träffa så rätt som möjligt.

Idag kämpar många företag med sin likviditet. En konsekvens kan

Det yttersta beviset för att vi har gjort ett bra jobb är när gäldenärer inte

bli uppskjutna betalningar och då ökar efterfrågan på kredithantering.

kommer tillbaka. Då har vår kund fått sina pengar och slipper fortsatta kredit-

För de som redan har en fungerande inkassoprocess är Inkasso

Att ta klivet över från kreditmarknadsbolag till bank innebär en extra kva-

Samtidigt effektiviserar inkassobolag genom automatiserad han-

problem. Vår process ska alltså gynna kunden såväl som gäldenären och

Benchmarking ett sätt att testa Collectors modell och se hur lyckande-

litetsstämpel. Med den ser vi möjlighet att påvisa de positiva effekterna

tering vilket ökar risken för negativa kreditspiraler. Vi gör tvärtom:

hjälpa dem undvika framtida skuldfällor.

graden ökar.

med kredithantering. Vi har ett

mer personlig rådgivning med enskilda lösningar. Långsiktigt blir
det mest kostnadseffektivt och ger ännu högre kundnöjdhet.

”Vi har gjort ett väldigt bra
jobb när en gäldenär inte
kommer tillbaka.”
anna lundgren
Team Leader, Collection
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Vi arbetar systematiskt med beprövade metoder och agerar snabbt med

När vi blir bank blir vi mer synliga

ansvar, inte minst i ett utbild-

rätt åtgärd för att de företag som är våra kunder ska undvika kundförluster.

Kompetenssäkring är en utmaning

ande perspektiv, att hjälpa fler

Samtidigt är vi öppna för individuella lösningar.

Våra specialisters kompetens är vårt främsta konkurrensmedel. De

att förstå hur en obetald skuld

vårt erbjudande

som arbetar med kredithantering på Collector är jurister eller eko

kommer påverka dem på kort

Rådgivning och förebyggande arbete

nomer. Eftersom kunskap om våra kunder dessutom är väldigt viktigt

och lång sikt. Både företag och

Tillsammans med kunderna utarbetar vi en kreditpolicy med målet att öka

har vi skapat specialistgrupper inom bland annat hyresinkasso och

privatpersoner. Efterfrågan

• Inkasso

kassaflödet och minska kreditrisken. Det bygger på att känna kunderna så

transport/exportinkasso samt fakturafordringar mot företag.

på personlig rådgivning blir

• Juridiska tjänster

väl att man vet när man ska lämna kredit, både hur mycket och hur lång. Det
förebyggande arbetet våra kunder gör är viktigt för slutresultatet. Vår modell

Genom våra kontor i Norge och Finland skapar vi även trygghet
för kunder som verkar i Norden.

grunden för vår framgång även

• Kreditpolicy

i framtiden.
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csr och sponsring

csr och sponsring

hand in hand

Kanvanur,
Tiruvarur,
Indien
Via organisationen Hand in Hand, stödjer Collector befolkningen i den
indiska byn Kavanur i det sydostliga distriktet Tiruvarur.
Hand in Hand arbetar, genom sitt Village Upliftment Programme, för
att stödja en sund utveckling av människor och samhälle. Fokus sätts
på kvinnors möjlighet att arbeta, barns rätt till utbildning, medborgarinflytande samt hälsa.
Projektet i Kavanur är förankrat hos byns folkvalda ledning och ett
samarbetsavtal är undertecknat. Självhjälpsprogrammet är baserat på
microlånsfinansiering, vilket utgör grunden till nyföretagande och möjliggör entreprenörskap. Följ projektet på collector.se.

collector swedish open

mitt liv

För ett samhälle där alla
har lika möjligheter

Tennis, mode och
entreprenörskap
Det stora dragplåstret på Collector Swedish Open var så klart

Intressanta samtal på scen

Serena Williams – damtennisens stora affischnamn och världsetta.

Under damveckan 2013 arrangerades flera olika samtal på scen. Bland

De som var på plats fick följa hennes succé hela vägen till finalen

annat diskuterades smart privatekonomi, e-handel, det svenska mode-

”Jag är mentor i Mitt Liv för att jag
tycker om att se människor växa och
utvecklas. Har man utländsk bakgrund
står man många gånger utanför arbetsmarknaden. Genom Mitt Liv kan jag
vara med och hjälpa någon till arbete.”

mot Johanna Larsson och seger i turneringen. Men för Collector är

undret och hållbart företagande. Bland de framstående paneldeltagarna

framgången i alla andra delar under veckan precis lika viktiga.

syntes Claes Hemberg (Avanza Bank), Greger Hagelin (WeSC), Lars

kurser, och handledning. Flertalet av deltagarna har fått sin

camilla harrysson

veckan bjuder Collector in kunder och intressenter för affärsmöten och

första riktiga arbetslivserfarenhet i Sverige.

Team Leader Collection

lyfter aktuella ämnen.

Collector tar ett tydligt samhällsansvar. Bland annat genom att
försöka förbättra förutsättningarna för de som har svårast att
komma in på arbetsmarknaden – kvinnor med invandrarbakgrund. Därför samarbetar vi med Mitt Liv.
För att arbeta för ökad mångfald och integration på arbetsmarknaden använder Collector sin kompetens och kontaktnät,
kanske främst i Mitt Livs mentorsprogram. Hittills har 718
personer genomfört Mitt Livs program, som även innefattar
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Wallin (designer), och Charlotte Bohman (Hand in Hand).
Tennis och affärer
Collector är i första hand titelsponsor till Collector Swedish Open för

2014 kommer Serena Williams tillbaka till Båstad. Detsamma gäller

att främja svensk damtennis. Samtidigt lyfter vi det tydliga sambandet

Collector och alla spännande aktiviteter.

mellan tennis och entreprenörskap. Båda kräver målmedvetenhet,
uthållighet och stark egen drivkraft för att lyckas. Under damtennis-
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Förvaltningsberättelse
Styrelse och verkställande direktören för Collector AB får härmed avge årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2013.

Koncernens verksamhet och koncernstruktur

Vidare är Collector partner till Mitt Liv, en verksamhet som vänder sig

Verksamheten består av finansieringstjänster, kredithantering och

till unga kvinnor med utländsk bakgrund och som ger en praktisk

affärsjuridik. Finansieringstjänsterna till företag består huvudsakligen

utbildning i samhälls- och arbetslivsfrågor med syfte att ge möjlighet

av factoringkrediter men även finansiering av fastighetskrediter och

till meningsfulla studier och jobb. Sedan många år är Collector även

till privatmarknaden av säljstödjande finansiering till e-handel och

partner till Hand in Hand, en välkänd internationell organisation som

detaljistkedjor. Kredithantering är inriktad på företagsmarknaden

bedriver utvecklingsarbete genom att lämna mikrolån till kvinnor i

genom hantering och förvärv av obetalda fakturor och andra ford-

utvecklingsländer. Både Mitt Liv och Hand in Hand är exempel på

ringar såsom t ex förfallna krediter. Koncernens övriga verksamhet

självhjälpsprojekt som uppmuntrar till företagande istället för passivt

omfattar utlåning till privatpersoner och inlåning genom webbas-

bidragstagande. Ett av våra ledord är etik, att visa respekt för våra

erade tjänster. Legalt bedrivs all finansieringsverksamhet samt in

kunder och deras situation. Vi skapar affärer med lönsamhet men vi

och utlåning i Collector Credit AB, som är kreditmarknadsbolag under

sätter alltid varaktiga relationer före kortsiktiga intäkter.

Finansinspektionens tillsyn. Collector Credit AB är ett helägt dotterbolag till Collector AB. All uppdragsverksamhet, kredithantering

Osäkerhetsfaktorer

53
53
54

Business to business och juridik bedrivs huvudsakligen i det helägda

Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består främst av omvärlds-

dotterbolaget C
 ollector Finance & Law AB. Det norska dotterbolaget,

faktorer såsom konjunktur och ränteläge. De största definierade

Collector Norge AS och det finska dotterbolaget Collector F inland OY

riskerna är k reditförluster och tillgång på likviditet. I båda fallen

bedriver båda i huvudsak försäljning av finansieringstjänster till före-

anser koncernen att verksamhetens känslighet mot förändringar i

56
56
57
58
62
63
64
66
68
70

tag samt inkasso av koncernens fordringar.

omvärlden är relativt liten, beroende på att bolagets fordringsmassa
till stor del består av korta krediter, factoring och säljfinansiering samt

Allmänt om verksamheten

många små lån till privatpersoner, vilket leder till ett stabilt likvid-

Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg samt från

flöde. Tillsammans med en effektiv kredithantering minimeras kredit-

kontoren i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Malmö.

förlusterna och därmed också osäkerhetsfaktorerna. Bolagets finansieringskälla består till övervägande del av inlåning från allmänheten.

Hållbarhet och CSR

Denna verksamhet är fortsatt stabil. För att säkerställa tillgång till

Collector bedriver löpande ett aktivt arbete i hållbarhetsfrågor.

likviditet även om inlåningen skulle stagnera eller minska har bolaget

I detta inkluderar vi såväl etikfrågor och miljöfrågor som samhälls-

kontrakterade bankkrediter på betydande belopp. För ytterligare

ansvar i stort.

information kring osäkerhetsfaktorer var god se redovisnings-

Vår verksamhet präglas av gott affärsmannaskap och inkluderar

principerna på sidorna 35–43.

etiska överväganden i alla beslutssituationer. I kreditgivning och
factoring sker utvärdering av våra kunder och kredittagare med

Väsentliga händelser under året

etiska överväganden i varje led och som en del av beslutsunderlaget.

Finansiellt var 2013 ännu ett rekordår. Omsättningen och resultatet

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

före skatt var i absoluta tal de högsta någonsin. Tillväxten i resultat

verksamhet i klimatsmarta och miljövänliga fastigheter, till hur vi

före skatt översteg 31% jämfört med 2012. Under 2013 har stort fokus

minskar vårt resande genom att utnyttja modern teknik. Vårt huvud-

legat på att rulla ut nya produkter på marknaden och att öka sälj- och

kontor i Göteborg är miljöcertifierat enligt GreenBuilding och är ett

marknadsnärvaron. Samtliga produktområden har positiv tillväxt och

exempel på en fastighet med bästa tänkbara energihantering.

visar lönsamhet. Den geografiska marknaden som har haft störst till-

Collector engagerar sig i projekt som bidrar till ökad sysselsättning.

växt är den svenska.

Ett exempel på detta är kreditgivning till invandrarkvinnor som ett
sätt att hjälpa dem att starta egen verksamhet, en grupp människor

Koncernens kreditförluster inom företags- och konsumentkrediter har

där andelen arbetslösa idag är hög, med detta engagemang vill vi

under 2013 minskat kraftigt, både i absoluta tal och i relation till kredit-

möjliggöra att pengar som är ett nödvändigt medel i all verksamhet

stocken. Kreditförlusterna var i utgången av 2013 i relation till den friska

kommer entreprenörer till del som normalt har svårt att få finansiering.

kreditstocken de lägsta någonsin.

I vår bransch har vi ett särskilt ansvar att påvisa och möjliggöra detta.
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Under 2013 har Collectors tillgång till likviditet fortsatts att stärkas,

Säljfinansiering

främst genom ökad inlåning från allmänheten. Per sista december

Denna verksamhet omfattar alla typer av handelsrelaterade krediter

2013 uppgick koncernens likvida medel till 522 348 TSEK. Dessutom

till konsument, såsom delbetalning, konton och fakturor. Kredit-

är C
 ollectors tillgång till likviditet i form av kreditfaciliteter hos banker

scoringmallar tas fram för varje bransch och målgrupp. Ett mycket

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

stort antal små krediter gör att kreditförlusterna hålls på en samman-

tillväxt. Under slutet av 2013 har Collector Credit AB lämnat in en

taget låg nivå.

Koncernens resultat

ansökan om att bli bank till Finansinspektionen. Vi förväntar oss ett
beslut under 2014.

Factoring och företagskrediter
Kreditrisken består främst i att bedöma förvärvade fakturor och slut-

Ägande

kundens betalningsförmåga, men också risken för invändningar och

Koncernen ägs av Fastighets AB Balder till 44 procent, StrategiQ

tvister mot leverantören. Värderings- och kreditmodeller som på ett

Capital AB 20 procent, Ernström Kapitalpartner AB 15 procent,

tidigt stadium ska utvisa framtida risker har utarbetats. Företags-

grundare, ledning och övrig personal 7 procent samt övriga invest-

krediter har alltid säkerheter, såsom pantbrev i fastighet, aktier eller

erare 14 procent.

överhypotek i företagsinteckning.

Personal

Moderbolaget

Medelantalet anställda uppgick i koncernen till 201 personer (173)

Moderbolagets verksamhet består främst av tjänster till dotterbolagen

varav 78 var män (66) respektive 123 kvinnor (107). Moderbolaget

i koncernen.

har ingen anställd personal.
Utsikter för 2014
Finansiell företagsgrupp

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

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

samhet. Under 2013 har förstärkning av en redan stark plattform för

företagsgrupp med dotterbolagen Collector Credit AB (kreditmarknads-

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

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

nisation har förstärkts för att kunna öka affärsvolymen väsentligt på

Collector Norge AS. Samtliga bolag är fullständigt konsoliderade.

befintliga marknader. Även en ökad satsning på marknadsföring och

Hela den finansiella företagsgruppen står under Finansinspektionens

försäljning har inneburit en generellt ökad affärsvolym. För privat-

tillsyn och omfattas av Finansinspektionens regler för kapitaltäckning

marknaden har ett nytt kreditkort, Collector easyliving, lanserats i

och stora exponeringar. C
 ollector Finance & Law AB, är ett helägt

slutet av 2013 i Sverige för att sedan ha en mer planerad offensiv

dotterbolag till Collector AB men är inte inkluderat i den finansiella

utrullning under 2014.

företagsgruppen. Under slutet av 2013 förvärvades minoriteten av
Collector Norge AS som nu är ett helägt dotterbolag till Collector
Credit AB.

Satsningen på e-handel har i slutet av 2013 intensifierats med flera
stora affärer tagna.
Den 30 januari 2014 har Stefan Alexandersson utnämnts till VD och
koncernchef i Collector. Lena Apler har samtidigt utnämnts till styrelse-

Kreditrisker och kreditförluster

ordförande och Erik Selin till vice styrelseordförande i Collectors

Riskkrediter och förvärvade kreditstockar

styrelse.

Inom detta segment består risken i värderingen av köpta kreditstockar
samt det pris som betalas för varje enskild stock i förhållande till fram-

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

tida utfall vid återbetalning och avveckling av krediterna. Beroende

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande

på förvärvade portföljers ålder och kvalitet varierar löptiden mellan
5–20 år.
Utlåning blancolån och kort
Denna verksamhet består av blancolån till privatpersoner på mellan
15 000–150 000 kr. Genom effektiva kreditscoringmallar och stort
statistiskt material kan förlustrisken med stor sannolikhet beräknas
i förväg. Avsättningar för kreditförluster redovisas allt eftersom
bedömning görs att förluster inträffar.

stående vinstmedel, kronor 110 762 183, disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägare med 2,00 kr/aktie
Balanseras i ny räkning

2013-01-01
–2013-12-31

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

697 442
0
697 442

590 396
0
590 396

543 933
0
543 933

455 751
0
455 751

403 715
0
403 715

290 730
11 695
302 425

–138 878

–118 959

–108 277

–83 001

–73 390

–65 100

–19 263
101
–285 314
–443 354

–23 597
256
–234 907
–377 207

–20 913
100
–217 481
–346 571

–17 670
107
–187 794
–288 358

–15 266
395
–172 097
–260 358

–17 889
–102
–105 806
–188 897

Rörelseresultat

254 088

213 189

197 362

167 393

143 357

113 528

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

–
24 775
–87 495
191 368

342
16 598
–83 734
146 396

–38
6 192
–62 090
141 426

2 142
1 309
–46 496
124 348

–118
1 460
–56 444
88 255

–722
3 551
–55 840
60 517

Inkomstskatt
Årets resultat

–43 168
148 200

–32 052
114 344

–39 088
102 338

–32 708
91 640

–22 710
65 545

–16 270
44 247

146 410

112 409

101 513

91 286

67 862

44 236

1 790

1 935

825

354

–2 317

11

9,78

7,56

6,83

6,14

5,30

3,46

Nyckeltal

2013-01-01
–2013-12-31

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)
Soliditet, % 1)
Balansomslutning, TSEK
EBT marginal, % 2)
Kreditförlustnivå, % 3)
Avkastning Eget kapital, % 4)
Avkastning Totalt kapital, % 5)
Räntetäckningsgrad 6)
Kapitaltäckningskvot 7)

189 073
13,3
4 787 841
27,1
1,1
25,5
5,8
3,2
1,49

143 681
14,2
3 617 592
24,3
1,9
24,1
6,3
2,7
1,63

140 261
12,3
3 499 575
25,8
2,7
26,1
5,8
3,3
1,48

123 888
16,2
2 188 476
27,2
2,6
29,9
7,8
3,7
i.u

90 964
13,0
1 991 967
22,5
4,1
29,5
7,4
2,6
i.u

60 556
13,1
1 570 364
20,0
3,0
23,7
7,4
2,1
i.u

Resultaträkning, Collector koncernen (TSEK)

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

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

29 948 690
80 813 493

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar
bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller
att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 §2-3 st

1) E get kapital (inkl innehav utan bestämmande inflytande)
2) Resultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande)
i relation till omsättningen
3) K
 reditförluster 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 fi nansiella kostnader i procent av totalt kapital
6) R
 esultat före skatt (exkl innehav utan bestämmande inflytande)
plus fi nansiella kostnader i relation till finansiella kostnader
7) K
 apitalbasen genom totalt kapitalkrav. Finansiella företagsgruppen
bildades 2011 därav ingen uppgift ifrån t idigare år.

(försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i
övrigt, hänvisas till e fterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande bokslutskommentarer.
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KONCERNEN

KONCERNEN

Resultaträkning

Balansräkning

Belopp i TSEK

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

2013–01–01
–2013–12–31

2012–01–01
–2012–12–31

1

697 442
697 442

590 396
590 396

2
3
4
5, 6, 7

–138 878
–19 263
101
–285 314
254 088

–118 959
–23 597
256
–234 907
213 189

–
24 775
–87 495
191 368

342
16 598
–83 734
146 396

191 368
–43 168
148 200

146 396
–32 052
114 344

146 410
1 790
148 200

112 409
1 935
114 344

9,78
9,78

7,56
7,56

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

148 200

114 344

Not

Resultat från finansiella poster
Resultat från försäljning dotterbolag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare under året
(uttryckt i kronor per aktie)
– Före utspädning
– Efter utspädning
Koncernens rapport över totalresultat
Årets resultat
Övrigt totaltresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Valutakursdifferenser
Summa totalresultat för året
Hänförligt till:
– Moderbolagets aktieägare
– Innehav utan bestämmande inflytande
Summa totalresultat för året

8
8

9

-2 224
145 976

144 524
1 452
145 976

-228
114 116

112 138
1 978
114 116

Not

2013-12-31

2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier

11
11

1 984
6 600
8 584

1 984
8 888
10 872

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill

12
12

50 553
71 943
122 496

41 346
73 043
114 389

19
14, 22

1 827
2 434 343
2 436 170
2 567 250

1 904
1 616 651
1 618 555
1 743 816

14, 15, 22
13
16

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

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

17

5 990
–2 956
200 496
431 890
635 420

5 951
–1 070
192 231
310 634
507 746

Belopp i TSEK

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

4 352
512 098

18
19

285 971
44 243
330 214

195 230
34 757
229 987

18

–
21 823
113 773
2 575

9 394
20 314
56 174
14 312

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

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

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

30

–
635 420

Innehav utan bestämmande inflytande

20
21
18
13
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KONCERNEN

Ställda säkerheter
och ansvarsförbindelser

Sammanställning över
förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK

Not

2013-12-31

2012-12-31

Ställda säkerheter

24

420 500

1 000 557

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK

IB per 1 januari 2012
Totalresultat
Årets resultat

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

5 951

192 231

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa övrigt totalresultat
Summa totalresultat

Summa
eget kapital

227 977

425 360

3 527

428 887

112 409

112 409

1 935

114 344

112 409

–271
–271
112 138

43
43
1 978

–228
–228
114 116

–29 753

–29 753

—

–29 753

–29 753

–29 753

–1 153
–1 153

–1 153
–30 906

Reserver

–799

–271
–271
–271

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

5 951

192 231

–1 070

310 634

507 746

4 352

512 098

IB per 1 januari 2013
Totalresultat
Årets resultat

5 951

192 231

–1 070

310 634

507 746

4 352

512 098

146 410

146 410

1 790

148 200

146 410

–1 886
–1 886
144 524

–338
–338
1 452

–2 224
–2 224
145 976

–104

8 304
–104
–1 631

8 304
–104
–1 631

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission preferensaktier
Utdelning preferensaktier
Utdelning till minoritet
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande i
Collector Norge AS
Summa transaktioner med aktieägare
UB per 31 december 2013
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Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Balanserad
vinst

–1 886
–1 886
–1 886

39

8 265

39

8 265

–

–25 050
–25 154

–25 050
–16 850

–4 173
–5 804

–29 223
–22 654

5 990

200 496

–2 956

431 890

635 420

0

635 420
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Kassaflödesanalys
2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

191 368
370 703
–81 225

146 396
220 206
–81 609

Betald skatt

30 599
19 263
101
–10 590
–28 366
6 728
209 103
–45 342

48 214
23 597
–86
–22 117
–22 710
2 412
175 706
–28 122

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

163 761

147 584

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

–1 283 502
49 376
–1 234 126

–533 273
62 280
–323 409

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

–
–24 826
–1 762
274
–12 804
–39 118

104
–25 005
–4 785
20 936
–
–8 750

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring av inlåning från allmänheten
Utbetald utdelning
Innehav utan bestämmande inflytande
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 304
983 679
–104
–1 631
990 248

—
–33 183
–29 753
–1 153
–64 089

Belopp i TSEK

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

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Not

Noter med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer
BELOPP I TSEK

3

–119 235
640 849
734
522 348

–396 248
1 039 811
–2 714
640 849

Collector AB, med organisationsnummer 556560-0797, bedriver via dess dotterbolag verksamhet i Sverige och i övriga nordiska länder. Huvudkontoret är
beläget i Göteborg. Verksamheten består av finansieringstjänster, kredithantering och affärsjuridik. Finansieringstjänsterna är riktade mot företagsmarknaden genom erbjudande om factoringtjänster samt finansiering av fastighetskrediter och mot privatmarknaden genom säljstödjande finansiering som
erbjuds genom distanshandeln och detaljistkedjor. Kredithantering är huvudsakligen inriktad på företagsmarknaden genom hantering och förvärv av obetalda fakturor och andra f ordringar 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 19 mars 2014 godkänt denna årsredovisning för fastställande av årsstämman under 2014.
Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och lagen om årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare har Rådet för finansiell
rapportering Kompletterande redovisningsregler för koncerner (RFR 1) och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) tillämpats. Den har upprättats
enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av
finansiella tillgångar och skulder (inkl derivat-instrument) värderade till verkligt
värde via resultaträkningen.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användandet
av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att
ledningen gör vissa bedömningar vid t illämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som
är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges längre ner i texten.
Nya och ändrade standarder som tillämpas 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 13, ”Fair value measurement”
Standarden syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa
och mindre komplex genom att standarden tillhandahåller en exakt definition
och en gemensam källa i IFRS till verkligt värdev ärderingar och tillhörande
upplysningar. Standarden ger vägledning till verkligt värdevärderingar för alla
slag av tillgångar och skulder, finansiella som icke-finansiella.
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar, som för första gången är obligatoriska
för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013, har haft någon väsentlig inverkan
på koncernen.

34

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu
inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av bolaget

IFRS 9, ”Financial instruments”
Denna standard hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39
som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9
anger att finansiella 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 finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den största förändringen
avser skulder som är identifierade till verkligt värde. För dessa gäller att den
del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken
ska redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta inte
orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). Koncernen har
för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar
1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat effekterna. Koncernen kommer att
utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda av IASB. Standarden har ännu inte antagits av EU.
IFRS 10 ”Consolidated financial statements”
Denna standard bygger på redan exiterande principer då den identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag skall inkluderas i koncernreovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå
vid fastställande av kontroll när det är svårt att bedöma. Koncernen avser att
tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu
inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft
- väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
Koncernredovisning

Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inkl företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som
vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningen av
huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag.
Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet u
 pphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv.
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verkligt värde på
överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen.
I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som
är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis
till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla
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innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till
verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.
Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande
inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde
för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, i händelse av ett s. k. ”bargain
purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över årets resultat.
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 redovisas i resultatet.
Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt värde av
en villkorad köpeskilling som klassificerats som en 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 ä ndrats för att garantera
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
Omräkning av utländsk valuta

Rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen
är 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 valutan enligt de
valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster 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
säkringsredovisning.
Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt
följande:
(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna o
 mräknas till
balansdagens kurs;
(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna o
 mräknas till
genomsnittlig valutakurs och
(c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.
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.
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Materiella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.
Förvaltningsfastigheter utgörs av mark och redovisas till anskaffningsvärde
utan avdrag för avskrivning.
Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller
omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: – inventarier och installationer 3–5 år.

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 överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag
en prövning av om återföring bör ske.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och
justeras vid behov.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde
om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redov isas bland Andra
vinster/förluster – netto i resultaträkningen.
Immateriella tillgångar

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets/intressebolagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv
av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas
separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 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 kassagenererande enheter eller
grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Collector AB koncernen fördelar
goodwill till bolagen Collector Credit AB, Collector Finance & Law AB och
Collector Norge AS.
Balanserade utgifter
Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de utgifter som uppstått
då den aktuella programvaran förvärvats och satts i drift. Dessa aktiverade
utgifter skrivs av under den bedömda n
 yttjandeperioden, 5 år.
Kostnader som är direkt förknippade med utveckling av identifierbara och
unika 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 skälig andel av indirekta kostnader. Övriga utgifter kostnadsförs när de
uppstår.
Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som t illgång skrivs
av under sin bedömda nyttjandeperiod, 5 år.

Finansiella tillgångar

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatr äkningen samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte
den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen
av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och omprövar
detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är
finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras
i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatr äkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 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 avseende kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Det resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i resultaträkningens
post övriga kostnader. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i
resultaträkningen som en del av övriga intäkter när koncernens rätt att erhålla
betalning har fastställts.
Verkligt värde för börsnoterade värdepapper baseras på aktuella köpkurser.
Derivatinstrument och säkringsåtgärder

Derivat klassificeras som innehav för handel då bolaget inte tillämpar säkringsredovisning. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen
och värderas till verkligt värde via resultaträkningen i posten Andra vinster/förluster – netto, både initialt och vid efterföljande omvärderingar.
Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument återfinns i not 13.
Lånefordringar och kundfordringar

Kundfordringar och andra fordringar i balansräkningen. Lånefordringar och
kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat
med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte
kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas
ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell
rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan mer
än 60 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov 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 b
 etydande. Gruppbaserade reserveringars storlek
baseras på historiska utfall och bedömt återvinningsvärde. Tillgångens redovisade värde minskas genom användning av ett värdeminskningskonto och förlusten redovisas i resultaträkningen i posten övriga kostnader. När en kundfordran
inte kan drivas in, skrivs den bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar.
Återvinning av belopp som tidigare har skrivits bort krediteras övriga kostnader
i resultaträkningen. Principerna för redovisning av förvärvade kreditstockar
beskrivs på sidan 43.
Koncernen har i vissa fall fordringar med avtalad regressrätt. Det innebär att
om motparten inte kan betala kan fordran återvinnas i sin helhet och därmed
minskar risken för kreditförluster.
Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga
placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten,
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 upplupet anskaffningsvärde med til�lämpning av effektivräntemetoden. Denna kategori omfattar bland annat
skulder till allmänheten och skulder till kreditinstitut.

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat,
som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på
en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningst illgångar. Lånefordringar och kundfordringar klassificeras som
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Leverantörsskulder

Avsättningar

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 förf aller inom ett år eller tidigare,
eller under normal verksamhetscykel om denna är längre. Om inte, tas de upp
som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

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

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 skatteregler som på
balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderbolagets dotterbolag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.
Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och
gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas
till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på
alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet
på tillgångar och skulder och dessa redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och- lagar)
som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga,
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas
på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterbolag, förutom
där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.
Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser
Koncernens samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. En avgiftsbestämd
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter
till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella
förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt
eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser
när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när
de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.
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Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller k ommer att
erhållas för koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exkl mervärdesskatt och efter eliminering av koncernintern försäljning.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt
sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter.
Om några omständigheter uppstår som kan förändra den ursprungliga uppskattningen av intäkter eller kostnader omprövas uppskattningarna. Dessa
omprövningar kan resultera i ökningar eller minskningar i uppskattade intäkter
eller kostnader och påverkar intäkterna under den period då de omständigheter som föranledde ändringen kom till företagsledningens kännedom.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av
effektivräntemetoden. När värdet på en fordran har gått ner minskar Collector
det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt
framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för
instrumentet och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt.
Ränteintäkter på nedskrivna lån redovisas till ursprunglig effektiv ränta.
Provisionsintäkter
Provisionsintäkter intäktsredovisas i den period de intjänas och avser intäkter
vid factoring, privatlån samt säljfinans. Intäkterna utgörs huvudsakligen av
serviceavgifter och ersättning för sålda tjänster. Under provisionskostnader
redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta
som ränta, t ex bankavgifter, depåavgifter och ersättningar till externa förmedlare avseende förvaltade volymer.

Leasingintäkter
Leasingintäkter intäktsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Intäkter från förvärvade kreditstockar
Intäkter från förvärvade kreditstockar redovisas enligt effektivräntemetoden.
Koncernen redovisar intäkterna efter en nuvärdesberäkning på förväntade
framtida kassaflöden. Koncernen grundar sina bedömningar på historiska
utfall och förväntade kassaflöden.
Uppskattning och uppföljning av kassaflöden görs löpande under året för
att säkerställa att beräkningen är korrekt. Upplösningen av diskonteringseffekten redovisas som ränteintäkt och värdeförändringar på grund av ändrade
bedömningar av nuvärdet av framtida k assaflöden redovisas i resultaträkningen som intäkter förvärvade kreditstockar (not 1).
Leasingkostnader

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

Marknadsrisk

Valutarisk
Koncernens valutarisker uppstår genom att det finns redovisade tillgångar och
skulder samt derivat i annan valuta än den funktionella valutan, framförallt
avseende EUR. Det samlade nettovärdet av tillgångar och skulder i utländsk
valuta redovisas i TSEK i följande tabell:
2013

Likvida medel
Utlåning och andra fordringar
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

NOK

DKK

USD

GBP

61 742

52 006

1 637

2 396

2 804

1 076 830

647 071

22 765

992

7 156

–64 981 –30 000

–153

–

–463

–178

–10

–

–9 297

–5 498

Skulder till
kreditinstitut

–105 513

–

–

–

–7 416

Netto

958 780

663 579

24 071

3 378

2 081

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

44 740

13 721

1 031

164

—

2012

Utdelningar

Likvida medel

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

Utlåning och andra fordringar

846 954

675 152

25 316

8 853

235

Övriga skulder

–49 531

–56 157

–381

–839

–19

–2 285

–774

–61

—

—

Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker:
marknadsrisk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten 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.

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Skulder till
kreditinstitut

–12 497

–52 510

—

—

–239

Netto

827 381

579 433

25 905

8 178

–23

Enligt koncernens riskhanteringspolicy ska valutaexponeringen vara minimal.
Den valutaexponering som uppkommer hanteras genom att skulder matchas
med fordringar i samma valuta. Valutaterminer och valutaswappar används
där matchning inte är möjlig. Säkringsredovisning tillämpas ej på dessa ekonomiska säkringar. Utestående valutaterminer och valutaswappar i nominellt
belopp redovisas i TSEK i följande tabell:
2013

Kredithanteringsintäkter
Intäkter från kredithantering utgörs huvudsakligen av avgifter i samband med
inkassering av fordringar. Kredithanteringsintäkter redovisas i den period de
intjänas. Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av upplupna provisionsintäkter avseende kredithantering vilket baseras på uppskattningar av hur stor del av pågående uppdrag som är färdigställda per bokslutsdagen.

EUR

EUR

NOK

Derivat

976 725

674 563

26 812

8 097

Summa

976 725 674 563

26 812

8 097

DKK

USD

2012

DKK

USD

EUR

NOK

Derivat

835 778

588 420

26 715

8 136

Summa

835 778 588 420

26 715

8 136
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Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Koncernen har rörlig ränta som dock enligt branschpraxis endast ä ndras 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 lönsamheten negativt kortsiktigt men risken för förlust är
mycket liten.
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränter isk avseende kassaflöde. Koncernens upplåning består enbart av r örlig ränta och
innefattar ett flertal valutor.
Om räntorna på upplåningen per den 31 december 2013 hade varit 200
punkter högre/lägre hade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 76 755
(57 074) TSEK högre/lägre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnad för upplåning med rörlig ränta.
Kreditrisk

Kreditrisk hanteras på koncernnivå genom fastställd policy. Kreditr isk uppstår
främst genom utestående fordringar och avtalade transaktioner. Om det finns
oberoende kreditbedömningar för kunder används dessa och i de fall kreditbedömningar saknas görs en riskbedömning där kunders kreditvärdighet och
finansiella ställning beaktas. Individuella risklimiter fastställs baserat på kreditbedömningar i enlighet med de gränser som satts av styrelsen.
Kreditrisker analyseras per kreditportfölj på följande områden:
1. Förvärvade kreditstockar
2. Säljfinans
3. Privatlån
4. Factoring
5. Företagskrediter
Förvärvade kreditstockar
Verksamhetens identifierade kreditrisker uppstår dels i samband med förvärv
av nya kreditportföljer, dels löpande och totalt för alla portföljer.
Riskhanteringen vid förvärv av nya kreditportföljer utgörs dels av en omfattande 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 överensstämmer 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 förhållande till den
löpande avkastningen men också därför att krediterna är relativt små och
med korta löptider.
Krediterna är blancokrediter till i huvudsak privatpersoner och genomsnittligt kreditbelopp är ca 3 000 kr. Den genomsnittliga löptiden är kort,
ca 9 månader.

40

Löpande riskhantering sker genom analys av olika typer av nyckeltal och statistik av förfallna fordringar och kredithanteringsärenden. Särskild analys sker
av misstänkta bedrägerier. Av den totala fordran i kreditportföljtabellen är den
teoretiska kreditrisken hela portföljen.
Privatlån/kort
Collector bedömer att riskerna generellt för både privatlån och kort är högre än
för koncernens övriga konsumentkrediter, men är ändå acceptabla i förhållande
till den löpande avkastningen. Privatlån är blancokrediter till privatpersoner i
Sverige, Norge och Finland på mellan 15 000 och 150 000 kr med låneperioder
på i huvudsak m
 ellan 3 år och 10 år. Kortverksamheten är kreditkort till privatpersoner i Sverige med upp till 100 000 kr i kredit.
Koncernen tillämpar en scoringmall per land samtidigt som kredithanteringsverksamheten 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 risknivå, vilket
fortfarande ger en mycket god avkastning men liten risk för kreditförluster.
Kreditriskerna bedöms vara lägre än övriga kreditportföljer trots högre genomsnittlig kredit per kund. Riskerna är lägre på grund av korta kredittider, noggrann kreditprövning samt kontinuerlig uppföljning. Av den totala fordran i
kreditportföljtabellen nedan är den teoretiska kreditrisken hela portföljen.
Företagskrediter
Företagskrediter består av kortare rörelsekrediter och s. k. bryggfinansiering
där krediten har koppling till någon av bolagets kärnverksamheter inom t ex
factoring, säljfinansiering, kredithantering m m. Företagskrediter har alltid
säkerheter, såsom pantbrev i fastighet, aktier eller överhypotek i företagsinteckning.
Varje lån föregås av en ingående analys som godkänts av bolagets kreditkommitté. Både låntagaren och affären i sig analyseras och mycket fokus läggs
på en känslighetsanalys där utgångspunkten är att det ska vara osannolikt att
koncernen förlorar sitt kapital. Bolaget gör löpande uppföljning och kontroll
och bedömer mot den bakgrunden att trots att riskerna är högre jämfört med
övriga portföljer så erhålls en mycket god riskjusterad avkastning. Av den
totala fordran i kreditportföljtabellen nedan är den teoretiska kreditrisken noll
då säkerheter finns för samtliga fordringar.

Fordringar per kategori
Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2013.
Reserver
för osäkra
fordringar

Belopp

Inom
avtalad tid

Förvärvade k reditstockar

148 323

–

148 323

Säljfinans

369 630

345 225

24 405

Privatlån

1 622 460

1 619 123

3 337

–6 216

Factoring

691 356

628 294

63 062

–35 494

Företagskrediter

140 690

130 733

9 957

–2 837

Fastighetskrediter

243 304

242 405

899

–

Lån och fordringar

Förfallna

E.T.1)
–979

Kort

189 157

163 221

25 936

–

Övriga2)

913 148

245 785

667 363

–237 666

4 318 068

3 374 786

943 282

–283 192

Lån och fordringar

Förvärvade k reditstockar

Belopp

Förfallna

Reserver
för osäkra
fordringar

86 076

0

86 076

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

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

Företagskrediter

Mindre än
1 år

Mellan
1 och 2 år

Mellan
2 och 5 år

Mer än
5 år

–

–

–

–

Per 31 december 2013
Banklån
Inlåning från allmänheten

–3 551 800 –285 971

Derivatinstrument

Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2012.
Inom
avtalad tid

Ledningen följer också noga rullande prognoser för koncernens l ikviditetsreserv på basis av förväntade kassaflöden.
Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder som kommer
att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till
den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är till verkligt
värde. Samtliga belopp avser uppsägningsbara krediter och uppskattningen av
framtida räntebetalningar blir därmed osäker. Likvidflöden avseende räntebetalningar är därmed inte inkluderat i tabellen nedan.

E.T.1)

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

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

Collector har utifrån ett balansräkningsperspektiv en låg likviditetsrisk.
På tillgångssidan finns i huvudsak utlåning med relativt korta löptider (främst
portföljerna Säljfinans och Factoring). Privatlånen löper i genomsnitt ca 4 år
och företagskrediterna har en 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 2013 på ca 400 MSEK.
Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt med likvida
medel och kortfristiga placeringar med en likvid marknad, tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter och möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av verksamhetens karaktär krävs flexibilitet och goda möjligheter till finansiering. Ledningen gör löpande uppföljning och kontroll av behovet och kan genom att upprätthålla avtal om lyftningsbara krediter minimera
likviditetsrisken i koncernen.

Leverantörsskulder och andra
skulder

–

–

–

–

–270 407

–

–

–

–9 394

–

–

–

–2 658 495 –195 230

–

–

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

–2 973

–

–

–

–204 645

–

–

–

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

Per 31 december 2013
Valutaterminskontrakt och valutaswappar:
– utflöde

1 686 198

– inflöde

1 672 387

Per 31 december 2012
Valutaterminskontrakt och valutaswappar:
– utflöde

1 456 052

– inflöde

1 453 079

Samtliga av koncernens valutaterminer och valutaswappar förfaller inom ett
halvår.
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Hantering av kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga förmågan att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till
aktieägarna och nytta för andra intressenter samt att upprätthålla en optimal
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. Styrelsen tar fram
övergripande flerårsplaner genom årliga strategigenomgångar där bolagets
vision och mål enligt affärsplanen diskuteras och fastslås. Dessa planer innefattar en plan för hur en optimal kapitalstruktur uppnås.
I det fall utvecklingen av verksamheten ställer krav på tillskott av kapital har
ledning och styrelse en aktiv handlingsplan för att kunna tillföra kapital från
befintliga och eventuellt nya ägare. Denna handlingsplan minskar kapitalrisken
och bidrar till att bolaget är väl rustat för att möta en situation som kräver
ytterligare kapital.
Kapitalrisken i koncernen kopplas också till de behov och krav som ägare,
finansiärer och myndigheter ställer på bolaget. Kapitaltäckningsgrad och soliditet är två viktiga nyckeltal för att bedöma kapitalrisken i koncernen.
En del av koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolaget Collector Credit
AB, som är ett kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Därmed omfattas Collector Credit AB också av regelverket om kapitaltäckning och stora exponeringar. Collector C
 redit AB hade vid utgången av 2013 en
kapitaltäckningskvot om 1,65, det lagstadgade kravet uppgår till 1,0. Den finansiella företagsgruppen i Collectorkoncernen hade en kapitaltäckningskvot på
1,49 vid utgången av 2013.
Ledningen följer löpande soliditeten i koncernen för att säkerställa att den
inte är för låg. En sammanställning av soliditeten redovisas nedan:

Totala tillgångar
Totalt eget kapital
Soliditet, inkl förlagslån

2013

2012

4 787 841

3 617 592

635 420

512 098

13,3%

14,2%

Soliditet per december 2013 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. Koncernen har
under senaste året arbetat intensivt med Collectors varumärke. Korrekt och
adekvat information om Collector ges genom följande olika kanaler:
• I möten och kontakt med kunder
• V ia hemsidor, www.collector.se, www.collector.no, www.collector.fi
• V id olika marknadsaktiviteter, t ex kundseminarium och event
• V ia aktiv kontakt med pressen, t ex Dagens Industri
• V ia sociala media såsom LinkedIn

Beräkning av verkligt värde
Från och med 1 januari 2013 tillämpar koncernen ändringen av IFRS 13 för finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen. Därmed
krävs upplysningar om värdering till v erkligt värde per nivå i följande verkligt
värdehierarki:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller
skulder (nivå 1)
• Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade p
 riser 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 2013.
not

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

13

—

Summa tillgångar

6 933

—

6 933

6 933
6 933

Skulder

—

—

—

—

Summa skulder

—

—

—

—

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

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Tillgångar

—

—

—

—

Summa tillgångar

—

—

—

—

—

2 973

—

2 973

—

2 973

—

2 973

Skulder
Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
Summa skulder

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

Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen

– Derivatinstrument

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Summa

Tillgångar

– Derivatinstrument

Viktiga uppskattningar och bedömningar
för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk
erfarenhet och andra faktorer, inkl förväntningar på framtida händelser som
anses rimliga under rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga result atet. De uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår
anges i huvuddrag nedan.

13

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

Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av provisionsintäkter avseende kredithantering. Successiv vinstavr äkning 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 kundfordringar görs när det
finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla
belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga
finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer
att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan mer än 60 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga.

Ryktesrisken har nära samband med likviditetsrisken. Om ett negativt rykte
startar om kreditmarknadsbolag i allmänhet och Collector i synnerhet får det
naturligtvis en påverkan på i första hand koncernens inlåning från allmänheten.
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Not 1 Intäkter

Fortsättning not 2
Sverige

Norge

Finland

Övrigt

Totalt
Koncernen

Styrelsens ordförande

Erik Selin

200

200

Kredithantering

47 441

455

13 377

1 359

62 632

Styrelseledamot

Helena Levander

150

150

Leasingintäkter

881

—

—

—

881

Styrelseledamot

Johannes Nyberg

150

150

49 117

1 386

21 234

891

72 628

Styrelseledamot

Claes Kinell

100

100
100

Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncernen intäkter per 2013

Provisionsintäkter
Värdeförändring förvärvade kreditstockar
Ränteintäkter
Övriga intäkter

16 873

16 041

29 239

190

62 343

Styrelseledamot

Vilhelm Schottenius

100

253 169

84 296

131 372

6 064

474 901

Styrelseledamot

Christoffer Lundström

100

22 317

1 691

131

—83

24 056

Verkställande direktören

Lena Apler

389 798

103 870

195 353

8 421

697 442

Vice verkställande direktören

Stefan Alexandersson

64 081

15 649

55 207

2 792

137 729

Koncernen intäkter per 2012
Kredithantering
Leasingintäkter

8 756

16

921

—

9 693

Provisionsintäkter

35 150

14 201

17 507

1 800

68 658

Värdeförändring förvärvade kreditstockar

10 078

19 758

22 447

171

52 455

143 923

62 201

86 712

7 807

300 644

Ränteintäkter
Övriga intäkter

11 083

1 470

8 180

484

21 217

273 071

113 295

190 975

13 055

590 396

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

2013-01-01
–2013-12-31

varav män, %

2012-01-01
–2012-12-31

varav män, %

Sverige

159

37

138

36

Koncernen totalt

201

39

173

38

2013-12-31

2012-12-31

Andel kvinnor, %

Andel kvinnor, %

Styrelsen

25

20

Övriga ledande befattningshavare

23

27

Könsfördelning i företagsledningen

Koncernen totalt

2013-12-31

Koncernen

Löner och
ersättningar

2012-12-31
Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

26 247

83 701

31 808

92 631

(8 026)1)

(varav pensionskostnad)

Övriga
f örmåner

Pensions
kostnad

Övrig
ersättning

Summa

100
87

1 837

713

4

3 363

68

506

-

2 412

7 816

106

359

1 113

82

9 476

13 012

106

514

2 333

86

16 051

Grundlön/
Styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
f örmåner

Pensions
kostnad

Övrig
ersättning

Summa

Andra ledande befattningshavare (sju personer)
Summa

Ersättningar och övriga förmåner 2012

Rörlig
ersättning

2 559

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

Verkställande direktören

Lena Apler

Vice verkställande direktören

Stefan Alexandersson

Andra ledande befattningshavare (åtta personer)
Summa

Koncernen

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Grundlön/
Styrelsearvode

Ersättningar och övriga förmåner 2013

Ersättning VD och ledande befattningshavare
Ersättning till VD beslutas av styrelsen. VD har ingen rörlig ersättning 2013.
Pensionsålder är enligt avtal 65 år. Vid uppsägning av bolagets VD, från bolagets
sida, utgår ersättning i 24 månader. Om VD säger upp sig själv gäller en uppsägningstid på 6 månader. Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelsen.
Fasta ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av VD och rörlig del
av ersättningar baseras på måluppfyllnad. Vid uppsägning av ledande befattningshavare, från bolagets sida, utgår ersättningar i mellan 2–12 månader.

(9 111)1)

100

2 409

21

1 755

672

1

3 104

32

459

7

2 253

8 951

38

424

1 374

47

10 833

14 166

38

477

2 504

56

17 240

Ersättningspolicy
Collector har antagit en ersättningspolicy som är framtagen i syfte att uppfylla
de krav som ställs i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i kreditinstitut och kreditmarknadsbolag. Utgångspunkten för
ersättningspolicyn är att den är framtagen utifrån de risker som finns i koncernen. Den anger grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, til�lämpas och följas upp samt hur företaget definierar vilka anställda som kan
påverka företagets r isknivå. 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.

1) Av koncernens pensionskostnader avser 1 283 (1 325) gruppen styrelse och VD.
2013-12-31
Löner och andra ersättningar fördelade per land
och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Övriga
anställda

5 378

68 183

5 223

58 427

Koncernen i Norge

—

6 799

—

7 213

Koncernen i Finland

—

12 103

—

10 862

Koncernen i Tyskland

—

168

—

1 977

5 378

87 253

5 223

78 478

Koncernen i Sverige

Koncernen totalt
2) A
 vser löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD och vice VD.
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2012-12-31

Styrelse
och VD 2)

Styrelse
och VD 2)

Övriga
anställda

Not 3 Avskrivningar av materiella och i mmateriella anläggningstillgångar
2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Koncernen
Balanserad utgift för utvecklingsarbeten och liknande

–15 623

–12 081

Leasingobjekt

–1 469

–9 291

Inventarier

–2 171

–2 225

–19 263

–23 597
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Not 4 A
 ndra vinster/förluster
– netto

Not 8 F
 inansiella intäkter
och kostnader

2013-01-01
–2013-12-31

Not 11 Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter
2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Koncernen
101

256

Utlåning till kreditinstitut – ränteintäkter

10 901

16 580

101

256

Inlåning kreditinstitut – räntekostnader

–2 251

–5 495

Inlåning allmänheten – räntekostnader

–80 970

–77 988

–4 273

–248

Reverskredit och övriga räntekostnader
Övriga ränteintäkter
Finansiella poster netto

Not 5 A
 rvode och kostnadsersättning
till revisorer
2013-01-01
–2013-12-31

Periodens inkomstskatt
Skatt på föregående års resultat
860

682

Summa aktuell skatt
Uppskjuten skatt

10

5

Skatterådgivning

739

87

Övriga tjänster

496

109

140

134

2013-01-01
–2013-12-31

15

68

BDO
Övriga tjänster

Not 6 Leasingkostnader
Hyra lokaler etc.

Mindre än
1 år

Mellan
1–5 år

Mellan
6–10 år

10 241

31 595

12 046

1 520

1 731

–

Hyra bilar

Avser framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal.

Avstämning av effektiv skatt

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

45 103

30 167

Kredithanteringskostnader

49 031

35 862

Kostnader förvärvade kreditstockar

32 777

32 811

Kreditförluster, netto

39 088

47 328

Portokostnader

29 503

18 707

Administrationskostnader

44 013

63 654

Övriga rörelsekostnader

46

45 797

6 378

285 312

234 907

–33 607

–172

–1 209

–33 775

–34 816

–9 392

2 765

–43 168

–32 051

2012-01-01
–2012-12-31

Belopp

%

191 368
22

–42 101

Belopp

146 396
26,3

–38 502

–1 379

–2 864

Ej skattepliktiga intäkter

2 697

636

–

–2

Justering utländska
dotterbolag

Vid årets början
Justering balanserade kostnader fastighet
Redovisat värde vid periodens slut

Inventarier

–336

–290

Aktuell skatt hänförlig till föregående år

–172

–1 209

Uppskjuten skatt hänförlig till innevarande år

Effekt av utländska
skattesatser

–1 488

—

–

10 305

–388

–125

–43 168

–32 051

Not 10 Utdelning
Utdelningen som betalats ut under 2013 gäller bara preferensaktier och uppgick till 104 (1,06 kr per preferensaktie). Utdelningar som betalats ut under
2012 uppgick till 29 753 (2,00 kr per aktie).

Leasing

2013-12-31

2012-12-31

58 204

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
1 984

1 984

Vid årets början

14 335

—

—

Nyanskaffningar

231

454

1 984

1 984

–2 379

–43 970

2013-12-31

Avyttringar och utrangeringar
Omräkningsdifferens anskaffningsvärden

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

–

–353

12 187

14 335

–11 828

–26 225

2 338

23 525

Ackumulerade avskrivningar

2012-12-31

Vid årets början

Koncernen

Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Omräkningsdifferens avskrivning

Vid årets början

19 966

18 451

Nyanskaffningar

1 531

4 331

Avyttringar och utrangeringar

–496

–2 815

Omräkningsdifferens anskaffningsvärden

–188

–2

20 813

19 966

Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut

–

163

–1 469

–9 291

–10 959

–11 828

1 228

2 507

2013-12-31

2012-12-31

73 043

69 982

—

2 960

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

–13 585

–13 665

Avyttringar och utrangeringar

162

2378

Omräkningsdifferens avskrivning

154

–74

–2 171

–2 225

–15 441

–13 585

5 372

6 381

Redovisat värde vid periodens slut

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

2013-12-31

2012-12-31

Koncernen
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omräkningsdifferens

Ackumulerade anskaffningsvärden
73 619

54 539

Vid årets början

–

–2 963

Förvärv

24 826

22 045

Omräkningsdifferens

6

–2

98 451

73 619

–32 273

–22 846

–

2 653

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Avyttringar
Omräkningsdifferens
Årets avskrivning och nedskrivning
Redovisat värde vid periodens slut

Goodwill

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Avyttringar

Schablonränta
hänförlig till
periodiseringsfond

Koncernen
Provisionskostnader

–33 603

Ej avdragsgilla kostnader

Uppskjuten skatt
hänförlig till
ändrad skattesats

Not 7 Övriga kostnader

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för
moderbolaget

2012-12-31

Koncernen

Årets avskrivning på anskaffningsvärden

KPMG
Övriga tjänster

2012-01-01
–2012-12-31

Koncernen

PwC
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

15
–67 136

2013-01-01
–2013-12-31

Koncernen
Revisionsuppdrag

13 873
–62 720

Not 9 Inkomstskatt
2012-01-01
–2012-12-31

2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Koncernen

Resultat vid försäljning av leasingobjekt

2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–2

1

–15 623

–12 081

–47 898

–32 273

50 553

41 346

–1 100

101

71 943

73 043

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade per
juridisk enhet. Koncernens goodwill är fördelat på 42 615 (42 615), Collector
Finance & Law AB respektive 24 879 (25 523), Collector Credit AB, samt 4 450
(4 906) Collector Norge AS. Nedskrivningsprövning avseende goodwill för
respektive kassagenererande enheter har utförts inför årsbokslutet. Beräkningarna utgår från uppskattade framtida kassaflöden efter skatt baserade
på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker
en treårsperiod. Kassaflöden bortom treårsperioden extrapoleras med hjälp av
bedömd tillväxttakt med 2,0 procent och en diskonteringsränta före skatt på
5,3 procent. Den genomsnittliga tillväxttakt som används baseras på bolagets
egna planer och bedömningar om framtida utveckling. Den diskonteringsränta
som används uppgår före skatt till 5,3 procent och efter skatt till 4,1 procent.
Beräkningen av återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet.
Enligt beräkningar föreligger inget nedskrivningsbehov. Även om räntan skulle
höjas väsentligt föreligger inget nedskrivningsbehov.
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Not 13 Derivatinstrument
2013-12-31

2012-12-31

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Valutaterminskontrakt

6 933

—

—

–2 973

Summa

6 933

0

0

–2 973

Koncernen

Not 15 F
 örutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Valutaterminskontrakt
Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt u
 ppgick per
31 december 2013 till 1 686 198 (1 456 052). Terminerna förfaller inom sex
månader från balansdagen.

2013-12-31

6 933

—

—

—

Kortfristig del

6 933

0

0

–2 973

Not 14 Utlåning och andra fordringar
2013-12-31

2012-12-31

4 318 068

3 030 379

Reservering för osäkra fordringar

–283 192

–252 593

4 034 876

2 777 786

373

530

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Kortfristig del

90 404

71 262

4 125 653

2 849 578

–2 434 343

–1 616 651

1 691 310

1 232 927

27 932

15 512

Upplupna provisionsintäkter

8 219

16 456

Upplupna ränteintäkter

2 844

3 302

—

3 531

7 031

7 817

90 404

71 262

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

2013-12-31

2012-12-31

4 034 876

2 777 786

373

530

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2013-12-31

2012-12-31

SEK

2 271 237

1 221 276

EUR

1 073 067

846 954

NOK

659 513

675 152

USD

994

8 853

GBP

7 160

235

DKK

22 905

25 316

4 034 876

2 777 786

90 404

71 262

4 125 653

2 849 578

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

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 283 192 (252 593). Företaget har
gjort beräkningar på förväntade kassaflöden och gjort en bedömning att det inte
föreligger något ytterligare nedskrivningsbehov.
Per den 31 december 2013 var kundfordringar uppgående till 839 247
(705 642) 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.

Per 1 januari
Reservering för osäkra fordringar
Fordringar som skrivits bort under året som ej
är indrivningsbara

2013-12-31

2012-12-31

–252 593

–204 379

–36 661

–52 627

–8 782

995

2013-12-31

2012-12-31

Kassa och bank

511 755

640 849

Kortfristiga placeringar

10 593

—

522 348

640 849

Återförda outnyttjade belopp

5 993

—

Valutaeffekt

8 851

3 418

–283 192

–252 593

Per 31 december

Av totalbeloppet avser 5 168 medel som förvaras för tredje mans räkning.

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar
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.

Per 1 januari 2012
Utnyttjande av konvertibel

Per 31 december 2013

285 971

195 230

285 971

195 230

Kortfristig
Upplåning med ställda
säkerheter (not 14)
Inlåning från allmänheten

—

9 394

3 551 800

2 658 495

3 551 800

2 667 889

3 837 771

2 863 119

Banklån
I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot s äkerhet på
0 (853 692). Säkerhet för banklån utgörs av företagsinteckningar i Collector
Credit AB. Av inlåning från allmänheten är 3 567 251 (2 689 621) garanterade
av Riksgälden.

6 månader eller mindre

Aktiekapital

Emission preferensaktier

Inlåning från allmänheten

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

Not 17 Aktiekapital

Per 31 december 2012

Långfristig

Summa upplåning

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

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:

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

Förutbetalda leverantörsfakturor

Koncernen

Kundfordringar 1)

Minus långfristig del

24 644

Not 16 Likvida medel

Koncernen

Kundfordringar – netto

44 377

Övriga förutbetalda kostnader

2012-12-31

Koncernen

Förutbetalda låneförmedlingskostnader

Övriga upplupna intäkter

2013-12-31

2012-12-31

Koncernen

Minus långfristig del:
Valutaterminskontrakt

Not 18 Upplåning

2012-12-31

3 226 383

2 472 360

6–12 månader

325 417

195 529

1–5 år

285 971

195 230

3 837 771

2 863 119

2013-12-31

2012-12-31

2,49

Effektiva räntor på balansdagen var som följer:

3
5 951

2013-12-31

Upplåning med ställda säkerheter, %

39

SEK

2,46

5 990

EUR

1,48

1,40

NOK

2,99

2,85

USD

1,65

1,62

GBP

1,80

1,85

DKK

1,15

1,55

SEK, direktkonto

2,20

2,90

SEK, ettårskonto

2,74

3,25

SEK, tvåårskonto

3,08

3,54

Fördelningen av utgivna aktier består av 14 876 420 (14 876 420) stamaktier
och 97 925 (0) preferensaktier. Totalt antal aktier är 14 974 345 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.

Inlåning från allmänheten, %

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:
2013-12-31

2012-12-31

Mindre än 3 månader

60 720

52 498

3 till 6 månader

54 924

43 976

723 603

609 168

Mer än 6 månader

48
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Fortsättning not 18

Not 22 Finansiella tillgångar och skulder

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

Inlåning från allmänheten

2013-12-31

Verkligt värde

2013

2012

2013

2012

285 971

195 230

285 971

195 230

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

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Redovisade belopp i TSEK, per valuta, för koncernens totala upplåning är
följande:
2012-12-31

Per 31 december 2013

3 837 771

2 863 119

Tillgångar

3 837 771

2 863 119

SEK

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:
Rörlig ränta

Löper ut inom ett år

2013-12-31

2012-12-31

400 000

296 306

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

Kundfordringar och
andra fordringar

Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Innehav för
handelsändamål

Lånefordringar
och kundfordringar

Innehav för
handelsändamål

Övriga
skulder

Summa
redovisat värde

Verkligt
värde

—

4 126 026

—

—

4 126 026

4 126 026

Andra finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Derivatinstrument
Likvida medel
Summa

6 933

—

—

—

6 933

6 933

—

522 348

—

—

522 348

522 348

6 933

4 648 374

—

—

4 655 307

4 655 307

3 837 771

Skulder
Upplåning

—

—

—

3 837 771

3 837 771

Leverantörsskulder och övriga skulder

—

—

—

154 059

154 059

154 059

Summa

—

—

—

3 991 830

3 991 830

3 991 830

Not 19 Uppskjuten skatt
2013-12-31

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

2012-12-31

Koncernen
Uppskjutna skattefordringar:
Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag

1 827

1 904

1 827

1 904

39 288

31 384

4 955

3 372

Uppskjutna skatteskulder:
Avsättning för uppskjuten skatt i obeskattade reserver
Avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till övriga temporära skillnader
Justering verkligt värde

—

1

44 243

34 757

Uppskjutna skatteskulder:
– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader

44 243

Per 31 december 2012

Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Innehav för
handelsändamål

Lånefordringar
och kundfordringar

Innehav för
handelsändamål

Övriga
skulder

Summa
redovisat värde

Verkligt
värde

—

2 849 578

—

—

2 849 578

2 849 578

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

—

640 849

—

—

640 849

640 849

Summa

—

3 490 427

—

—

3 490 427

3 490 427

2 863 119

34 757
Skulder

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:
Ingående balans
Uppskjuten skattefordran
Redovisning i resultaträkningen (not 9)
Utgående balans

Not 20 U
 pplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader

2013-12-31

2012-12-31

17 305

11 035

171

356

9 392

–2 765

42 416

32 853

Depositioner

96 468

45 139

Klientmedel

113 773

56 174

Skuld till återförsäljare

Upplåning

—

—

—

2 863 119

2 863 119

Derivatinstrument

—

—

2 973

—

2 973

2 973

Leverantörsskulder och övriga skulder

—

—

—

143 553

143 553

143 553

Summa

—

—

2 973

3 006 672

3 009 645

3 009 645

Not 23 Kapitaltäckningsanalys
2013-12-31

2012-12-31

108 128

77 872

Koncernen

Övriga skulder

50

35 262

Not 21 Övriga kortfristiga
skulder

Koncernen
Räntekostnader

32 853

15 210

13 126

1 935

12 282

6 964

10 565

132 236

113 845

Collector AB är moderholdingbolag i en finansiell företagsgrupp där dotterbolagen Collector Credit AB (kreditmarknadsbolag), C
 ollector Capital AB,
Collector Finland OY, Payport GmbH samt Collector Norge AS ingår.
Informationen nedan avser sådan information som ska lämnas enligt 6 kap.
3–4 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och som avser 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 Finansinspektionens föreskrifter om allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
Collector tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk. Kapitalbasen måste uppgå till minst 8 procent av det r iskvägda exponeringsbeloppet.
Exponeringsbeloppet beräknas genom att fördela bolagets poster i och utanför balansräkningen på olika riskklasser. För respektive riskklass finns ett flertal olika r iskvikter. 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).
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Fortsättning not 23
Företagsgruppen
Kapitalbas

Företagsgruppen

2013-12-31

Kapitalkrav

2013-12-31

Eget kapital

606 525

Kreditrisk

288 935

Avdrag immateriella tillgångar

—79 292

Marknadsrisk

3 071

527 233

Operativ risk

61 843

Primärt kapital
Supplementärt kapital

—

Avdrag från primärt och supplementärt kapital

—

Utvidgad kapitalbas

—

Kapitalbas

527 233

Totalt kapitalkrav

353 849

Överskott av kapital

173 384
1,49

2013-12-31
Exponeringar företagsgruppen (Kreditrisk)

Kommun och andra samfälligheter
Institutexponeringar

Exponering

Riskvägt
belopp

Minimikrav
(8%)

33 263

—

—

505 275

101 055

8 084

Företagsexponeringar

876 784

876 784

70 143

Hushållsexponeringar

2 169 206

1 626 905

130 152

Oreglerade poster

705 130

705 130

56 410

Övriga poster

301 806

301 806

24 144

4 591 464

3 611 680

288 935

Totalt

Not 25 Transaktioner med
närstående

2013-12-31

2012-12-31

420 500

130 500

Kontraktsfordringar för egna skulder

—

853 692

Nettotillgångar i Collector Credit AB

—

16 365

420 500

1 000 557

Inga

Inga

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

27

42 547
42 547

27 177
27 177

28, 29

–38 488

–24 428

30

–8 051
–3 992

–5 759
–3 010

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

31
32
33

1 716
13 850
–35
11 539

–10 984
33
–2
–13 963

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt

34

–5 074
6 465

28 796
14 833

35

–1 189
5 276

–7 207
7 626

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

5 276
—
5 276

7 626
—
7 626

Belopp i TSEK

Not

Övriga rörelseintäkter

Sammanställning av kapital
Kapitaltäckningskvot

Not 24 S
 tällda säkerheter
och ansvarsförbindelser

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

Inkomstskatt
Årets resultat

Fastighets AB Balder äger Collector AB till 43,55 % per 2013-12-31.

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2013-12-31

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

2012-12-31

Försäljning av tjänster
Inkassotjänster

4 301

3 193

Summa

4 301

3 193

Collector tillhandahåller av tjänster inom inkasso till Balder. Dessa sker på
marknadsmässiga villkor.
För information om ersättning till styrelse och ledande befattningshavare,
se not 2.

Not 26 Händelser efter balansdagen
Den 30 januari 2014 valdes Stefan Alexandersson till VD och koncernchef
i Collector AB. Samtidigt valdes Lena Apler till styrelsens ordförande och
Erik Selin till styrelsens vice ordförande.
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Rapport över totalresultat
Belopp i TSEK

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

Not

2013-12-31

2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

36

23 128
23 128

21 373
21 373

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

37

3 063
3 063

3 365
3 365

192 675
4 910
1 827
199 412
225 603

204 014
4 910
1 826
210 751
235 488

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
Andra långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran

38
39
40

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

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

54

41

4 701
2
3 597
8 300

4 830
252
2 643
7 725

7 480
15 780
241 383

3 552
11 277
246 765

Belopp i TSEK

Not

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

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

42

43

2013-12-31

2012-12-31

5 990
18 485
24 475

5 951
18 485
24 436

161 535
–56 049
5 276
110 762
135 237

153 270
–63 571
7 626
97 325
121 761

13 723
13 723

12 301
12 301

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

6 166
100 831
3 787
–
1 919
112 703
246 765
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Ställda säkerheter
och ansvarsförbindelser

Kassaflödesanalys
2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

11 539

–13 963

8 051
–
19 590

5 759
1 135
–7 069

–4 048

–3 063

15 542

–10 132

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

–4 227
–17 422
–6 107

27 262
29 195
46 325

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

–8 901
–603
–12 804
24 143
–
1 835

–2 876
–9 923
–3 016
–
1 573
–14 242

Finansieringsverksamheten
Nyemission preferensaktier
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 304
–104
8 200

—
–29 753
–29 753

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

3 928
3 552
7 480

2 330
1 222
3 552

Belopp i TSEK

Belopp i TSEK

Not

2013-12-31

2012-12-31

Ställda säkerheter

44

–

4 615

Ansvarsförbindelser

44

420 500

20 500

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

MODERBOLAGET

Eget kapital
Bundet eget kapital
Belopp i TSEK

Moderbolaget
Vid årets början
Årets resultat
Nyemission preferensaktier
Utdelning preferensaktier
Vid årets slut
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Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Fritt eget kapital

5 951

18 485

153 270

–55 945
5 276
–
–104
–50 773

39
5 990

8 265
18 485

161 535
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Redovisningsprinciper moderbolaget
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Principerna är de samma
för moderbolaget som för koncernen förutom nedanstående undantag.
Koncernbidrag

Not 27 Övriga rörelseintäkter
2013-01-01
–2013-12-31

Not 31 R
 esultat från andelar
i koncernbolag

Moderbolaget
Övrigt

Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen i enlighet med RFR2.
Koncernuppgifter

2012-01-01
–2012-12-31

42 547

27 177

Moderbolaget

42 547

27 177

Realisationsresultat dotterbolag

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

Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1,3%
(2,9%) av inköpen och 100% (99,9%) av försäljningen andra f öretag
inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 33 R
 äntekostnader och
liknande resultatposter

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–

–1 000

1 716

–9 984

1 716

–10 984

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

Moderbolaget

Utdelning från dotterbolag

Övriga räntekostnader

–35

–2

–35

–2

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–3 652

30 000

Realisationsresultet avser försäljningen av dotterbolagen Ö&B Finans AB och Fastighets AB
Stråvalla.

Not 28 Arvode och kostnadsersättning
till revisorer

Not 32 R
 änteintäkter och
liknande resultatposter

2012-01-01
–2012-12-31

2013-01-01
–2013-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

PwC

Ränteintäkter

Revisionsuppdrag

680

Revisionverksamhet utöver revisionsuppdraget

581

10

5

Skatterådgivning

682

74

Övriga tjänster

324

74

140

134

2013-12-31

2012-12-31

Andel kvinnor, %

Andel kvinnor, %

Styrelsen

25

20

Övriga ledande befattningshavare

23

27

Resultat vid kortsiktiga placeringar
Övrigt

Not 34 B
 okslutsdispositioner,
övriga

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

16

30

13 832

–

Återföring från periodiseringsfond

2

3

Avsättning till periodiseringsfond

13 850

33

Moderbolaget
Erhållna och lämnade koncernbidrag

278

4 396

–1 700

–5 600

–5 074

28 796

Koncernbidrag hos moderbolaget går enligt RFR2 över resultaträkningen.

KPMG
Övriga tjänster

Not 29 Anställda och personalkostnader

Not 35 Inkomstskatt

Könsfördelning i företagsledningen

2013-12-31

Moderbolag

Periodens inkomstskatt
Skatt från tidigare år
Uppskjuten skatt

2012-12-31

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

8501

330

1 0501

149

Avstämning av effektiv skatt

2013-12-31
Styrelse, VD

2012-12-31
Övriga
anställda

Styrelse, VD

Övriga
anställda

Moderbolag
Sverige

8501

—

1 0501

—

Moderbolaget totalt

8501

—

1 0501

—

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

–7 147

–5 120

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

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

2012-01-01
–2012-12-31

–1 170

–6 222

–19

–628

Moderbolaget

Moderbolag

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2013-01-01
–2013-12-31

–

–357

–1 189

–7 207

Belopp

%

6 465
22,0

–1 422

Belopp

14 833
26,3

–3 901

Ej avdragsgilla kostnader

–97

–31

Ej skattepliktiga intäkter

377

–2 255

Schablonränta hänförlig till periodiseringsfond

–29

–35

Skatt från tidigare år

–18

–628

Effekt av skillnad i skattesatser

–

–357

–1 189

–7 207

1) Avser enbart ersättning till styrelsen.

Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelse och VD.

Not 30 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Moderbolaget
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
Inventarier

58

–904

–639

–8 051

–5 759

59

NOTER

Not 36 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Not 38 Andelar i koncernbolag
2013-12-31

2012-12-31

Moderbolaget

Vid årets början

Vid årets början

31 277

22 024

Nyanskaffningar

8 901

9 923

–

–670

40 178

31 277

–9 904

–5 461

–7 147

–5 120

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Återläggning avskrivning på avyttringar
Redovisat värde vid periodens slut

2012-12-31

204 014

203 681

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar

2013-12-31

Årets förvärv

12 804

2 905

–24 143

–2 572

192 675

204 014

Antal andelar

Andel i %

Redovisat värde

1 494 220

100,00

135 200

100 000

100,00

100

1 000

100,00

57 000

250

100,00

225

1 000

100,00

Årets avyttring

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

–

677

–17 051

–9 904

Collector Capital AB, 556642-9204, Göteborg

23 127

21 373

Collector Finance & Law AB, 556527-5418, Göteborg

Collector Credit AB, 556597-0513, Göteborg

PayPort GmbH, HRB191904, München
Fastighets AB Stråvalla II, 556749-7903, Kungsbacka

150
192 675

Not 37 Inventarier
2013-12-31

2012-12-31

Not 39 A
 ndra långfristiga
fordringar
2013-12-31

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

5 477

4 476

Nyanskaffningar

603

2 876

Avyttringar och utrangeringar

–28

–1 875

6 052

5 477

–2 112

–3 206

Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut

28

1 733

–904

–639

–2 989

–2 112

3 063

3 365

2012-12-31

Moderbolaget
Vid årets början
Årets förvärv

Förutbetalda leverantörsfakturor
4 910

4 800

—

110

4 910

4 910

2013-12-31

Övriga förutbetalda kostnader

2012-12-31

Moderbolaget

2 841

2 577

756

66

3 597

2 643

2013-12-31

2012-12-31

Moderbolaget
1 826

1 826

Periodiseringsfond taxeringen 2008

—

278

1 826

1 826

Periodiseringsfond taxeringen 2010

4 454

4 455

Periodiseringsfond taxeringen 2011

1 969

1 969

Periodiseringsfond taxeringen 2012

5 600

5 600

Periodiseringsfond taxeringen 2013

60

2012-12-31

Not 42 Obeskattade reserver

Not 40 Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatt avseende u
 nderskottsavdrag

2013-12-31

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

Not 41 F
 örutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

1 700

—

13 723

12 301

61

NOTER

Not 43 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013-12-31

2012-12-31

Revisionsberättelse

Moderbolaget
Övriga upplupna kostnader

5 901

1 919

5 901

1 919

Not 44 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
2013-12-31

2012-12-31

Moderbolaget
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Aktier Collector Credit AB

–

4 615

Summa ställda säkerheter

–

4 615

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

400 000

–

20 500

20 500

420 500

20 500

Generell obegränsad borgen för Collector Credit AB

Göteborg den 19 mars

Stefan Alexandersson
Verkställande direktör

Lena Apler
Ordförande

Erik Selin

Christoffer Lundström

Johannes Nyberg

Helena Levander

Claes Kinell

Vilhelm Schottenius

Till årsstämman i Collector AB, Org nr 556560-0797
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Collector AB för år 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 27–62.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för å
 rsredovisningen
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och
en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial
Reporting Standards, såsom de antagits av EU och enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god r evisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga 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 relevant
a för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden r ättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredo-

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe
Auktoriserad revisor
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visningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess resultat och kassaf löden enligt International Financial Reporting Standards, såsom
de antagits av EU och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Collector
AB för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner b
 eträffande
bolagets vinst eller förlust och det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till d
 ispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit ioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 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.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, lag om bank- och finansieringsrörelse, årsredovisningslagen. lagen om årsreovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och v erks tällande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars
PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor

Johan Rippe
Auktoriserad revisor

Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning
Collector behöver formellt inte följa svensk kod för bolagsstyrning

ekonomisk rapportering och finansiering. Därutöver har bolaget

Ordföranden

Compliancefunktionen är oberoende från affärsverksamheten samti-

men Collector strävar trots det att upprätthålla liknande villkor.

riktlinjer för arbete inom områdena kvalitet, miljö, etik, information,

Styrelseordföranden ska genom kontakter med VD följa bolagets

digt som den är en stödfunktion för verksamheten. Compliance ska

personal, IT-verksamhet och säkerhetsbevakning och kommunikation.

utveckling mellan styrelsemötena samt svara för att styrelsens

arbeta proaktivt för compliancekvalitet i koncernen samt främja comp-

ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att kunna

liancefrågor genom råd och uppföljning inom alla complianceområden

fullfölja uppdraget. Därutöver ska ordföranden leda styrelsens arbete.

och därmed stödja affärsverksamheten och ledningen.

Bolagsstyrning inom Collector

Arbetet följer en årligen fastställd arbetsordning som omfattar dels

Bolagsstyrningen i Collector utgår från externa krav i form av aktie-

de ärenden som styrelsen ska behandla vid varje ordinarie samman-

bolagslagen och Finansinspektionens regelverk samt interna krav i

träde, dels arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda åtagan-

form av bolagsordning som årsstämman beslutat om samt policies

den för ordförande. I arbetsordningen anges också regler för den

Styrelsens arbete

vilket avses kontroll och granskning av företagets riskhanterings-

och riktlinjer fastlagda av styrelsen.

ekonomiska rapporteringen till styrelsen samt närmare regler för VDs

Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som ut-

process.

ansvar och befogenheter. Styrelsens ordförande utses av styrelsen

färdats av årsstämman. Collector ABs styrelse består av tio ordinarie

fr o m den 30 januari 2014 och inte som tidigare av årsstämman.

ledamöter valda av årsstämman. Ledamöterna väljs på ett år. Ingen

Ersättningssystem

begränsning finns för hur länge en ledamot kan sitta i styrelsen.

Collectors ersättningskultur ska vara sund och med rimliga ersätt-

Kommittéer och utskott

Styrelsens uppgifter regleras av Aktiebolagslagen och bolagsordningen.

ningsnivåer säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla kvalifice-

Särskilt viktig är arbetsordningen för styrelsen, instruktionerna
för verkställande direktören och för koncernens affärsverksamhet,
koncernens kreditinstruktion och koncernens kreditpolicy.
Collectorkoncernen bedriver verksamhet inom inlåning, utlåning,
finansieringstjänster, kredithantering och affärsjuridik.

Koncernens CRO är huvudansvarig för företagets riskkontroll, med

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Emellertid har

Vid årstämman den 11 april 2013 valdes Erik Selin till ordförande.

rad personal. Den ska även främja ett korrekt beteende och ett balans-

Legalt bedrivs all finansieringsverksamhet i Collector Credit AB,

styrelsen inrättat kommittéer för att handlägga vissa definierade

Den 30 januari 2014 utsågs Lena Apler till styrelseordförande och

erat risktagande hos medarbetarna till förmån för kunderna och aktie-

ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. All upp-

frågor och för att bereda sådana frågor för beslut av s tyrelsen.

Erik Selin till styrelsens vice ordförande. Till verkställande direktör

ägarnas bästa uppmuntras. För VD utgår inga rörliga lönedelar.

dragsverksamhet, till exempel kredithantering och juridik, bedrivs i

Inom styrelsen finns tre kommittéer: kreditutskott, revisionsutskott

utsågs Stefan Alexandersson.

Collector Finance & Law AB.

och ersättningskommittén.

1 mars 2011. För de som i enlighet med Finansinspektionens definition
definieras som särskilt reglerad personal utgår inga rörliga lönedelar.

Moderbolaget i koncernen är Collector AB. Moderbolagets verk-

Styrelsen har ett kreditutskott som består av två ledamöter från

och ett konstituerande styrelsemöte. På varje ordinarie möte avhand-

samhet består främst av aktieägande till dotterbolagen i koncernen.

styrelsen och två från ledningen varav en ska vara bolagets VD med

las bland annat föregående mötes protokoll, VDs rapport om affärs-

Collector AB´s tre största ägare utgörs av Fastighets AB Balder

kreditchefen som föredragande. Kreditutskottet sammanträder

läget och status jämfört med affärsplan och mål samt rapport om

(44 procent), StrategiQ Capital (20 procent) och Ernström Kapital-

mellan styrelsemötena och tar beslut avseende kreditåtaganden

resultat och finansiell ställning.

partner AB (15 procent).

som överstiger belopp definierade i kreditpolicyn. Under 2013 har

Årsstämman
Årsstämman är det högsta beslutande organet i Collector. På års-

Styrelsens årliga plan har behandlat följande väsentliga f rågor

Johannes Nyberg och Helena Levander varit styrelsens representanter

under respektive kvartal. Första kvartalet: Årsredovisningen 2012

i kreditutskottet.

samt externrevision och internrevision 2012. Andra kvartalet: konstitu-

Styrelsen har dessutom ett revisionsutskott som består av minst

erande styrelsemöte, interna processer och IT frågor. Tredje kvartalet:

stämman behandlas koncernens finansiella utveckling och beslut

två och max tre ledamöter från styrelsen. Styrelsen beslutar om

strategi, compliance, HR och organisation. Fjärde kvartalet: budget

fattas i en rad centrala ärenden, såsom förändringar i bolagsord-

arbetsordningen för revisionsutskottet. Revisionsutskottet utvärderar

och finansiell treårsplan samt ersättningsfrågor.

ningen, utnämningen av revisorerna, beviljande av ansvarsfrihet

den externa och interna revisionen samt överv akar att revisorns

för styrelsen samt val av styrelse för tiden fram till nästa stämma.

oberoende upprätthålls. Revisionsutskottet sammanträder minst tre

Intern kontroll och styrning

Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex veckor före och

gånger per år. Under 2013 så har styrelseordförande Erik Selin och

Collector bedriver ett systematiskt arbete med att ständigt stärka den

senast två veckor före stämman. Formalia kring årsstämman reg-

styrelseledamot Helena Levander och Johannes Nyberg utgjort

interna kontrollen. Förutom att löpande arbeta med interna rutiner

leras dels av Aktiebolagslagen, dels av bolagsordningen.

revisionsutskottet.

både i affärsverksamheten och i de administrativa funktionerna,

Styrelsen har utsett en ersättningskommitté som består av minst

bedrivs arbetet med att övervaka och stärka den interna kontrollen

Styrelsen

två ledamöter från styrelsen varav en ska vara styrelsens ordförande.

av internrevisionen, externrevisionen, compliancefunktionen samt

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och

Ersättningskommittén ska ta fram en ersättningspolicy för bolaget

CRO (Chief Risk Officer) funktionen.

förvaltning. Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av VD samt övervaka

och framlägga det för beslut i styrelsen. Ersättningskommittén

att Collectors ekonomiska förhållanden granskas på ett betryggande

sammanträder minst två gånger per år. Under 2013 så har ersättnings-

funktion, direkt underställd styrelsen. Internrevisionen ansvarar

sätt. Styrelsens beslut ska syfta till att främja ägarnas intresse av

kommittén bestått av styrelseordförande Erik Selin och styrelseleda-

huvudsakligen för att tillhandahålla styrelsen tillförlitlig och objektiv

värdeutveckling och avkastning. Styrelsen ansvarar för avvägning

mot Christoffer Lundström.

utvärdering av riskhantering samt kontroll- och styrningsprocesser i

av Collectors risktaganden och har etablerat regler för beslutsordning,
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Collector följer Finansinspektionens regler som trädde i kraft den

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under 2013 hölls tio ordinarie

Collector Credits AB:s internrevision är en oberoende gransknings-

syfte att minska förekomsten av risker och förbättra kontrollstrukturen.
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lena apler

johannes nyberg

erik selin

christoffer lundström

helena levander

Styrelse

vilhelm schottenius
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claes kinell
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gudleiv björklund
CEO Collector Norway

lena apler
CEO

mikael anstrin
Head of Commerce

alexander todoric
CCO

åsa hillsten eklund
Marketing Manager

miika engström
CEO Collector Finland

Ledning

stefan alexandersson
Deputy CEO & CFO

specialister
lars jansson
General Counsel
martin Nilsson
CRO

linus björk
Head of Corporate
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claes paulsson
Head of Consumer
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Adresser
collector
Östra Hamngatan 24
Box 11914
404 39 Göteborg
Tel 031-750 21 00
Fax 031-750 21 01
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