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2007    i korthet

Nyckeltal 2007 2006 2005

Balansomslutning, MSEK 977 565 462
Resultat före skatt, MSEK 40 21 10
Avkastning Eget kapital, %1) 49,6 36,6 45,8
Avkastning Totalt kapital, % 2) 8,5 9,1 4,9
Räntetäckningsgrad 3) 2,6 2,4 2,1
Soliditet, % 4) 17 25 11
Vinstmarginal, % 5) 36 34 26

1.   Resultat före avskrivningar i procent av eget kapital

2.   Resultat före avskrivningar i procent av totalt kapital

3.   Rörelseresultat i relation till # nansiella kostnader

4.   Eget kapital beräknas inkl förlagslån från ägare

5.   Rörelseresultat före avskrivningar i relation till 
omsättningen

977 MSEK

40 MSEK

36%

Balansomslutningen för  helåret 

2007 uppgick till MSEK 977 (565), 

en ökning med 73 procent jämfört 

med föregående år.

Årets resultat före skatt  uppgick till 

MSEK 40 (21), en ökning med 90  procent 

jämfört med föregående år. 

Vinstmarginalen  
uppgick till 36 (34) procent.



privatlån

finansieringStark utveckling inom sälj& nansiering  Efterfrågan på 

 lösningar som möjliggör köp på faktura eller avbetalning var 

under det gångna året fortsatt stark. Under året tecknades 

avtal med bland annat byggvarukedjan Byggmax. 

Privatlån lanserade i Finland  Under året lanserades mindre 

blancolån i Finland. Snabb hantering, smart marknadsföring 

och tydliga villkor har bidragit till att satsningen redan över-

trä& at ställda mål.

kundservice

organisation Ny organisatorisk indelning  För att bättre anpassa organisa-

tionen efter kundstrukturen etablerades under året en ny orga-

nisation bestående av två a& ärsområden, Privat och Företag.

Stärkt fokus på kundservice  Som ett led i strävan att 

 förbättra kundservicen ytterligare ' yttades under året 

 Collectors Contact Center till huvudkontoret i Göteborg. 

2007    i korthet
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Verksamhetsområde 
Företag

Omsättning 2007
90 MSEK

Verksamhetsområde 
Privat

Omsättning 2007
140 MSEK

60%

40%

Detta är Collector 

Avancerad inkasso, 
 juridik, Mezzanine-lån, 
fakturaköp, delgivning, 
förfallna krediter och 
konsumentinkasso

Sälj) nansiering, 
 utlåning, inlåning, 
kreditupplysning

Tjänster/lösningar

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

Kunder

Företag inom bland 
annat  fastighets-, 
bygg och transport-
branschen samt statliga 
bolag och kommuner

Sverige, Norge, 
Danmark, 
Finland och 
Tyskland

Kreditstock privatlån 
per 31 december 333 208

Nykontraktering, 
sälj) nans och privatlån 1 089 381

Geogra& sk 
marknad

A' ärsvolym, MSEK 2007 2006

Huvudsakligen 
Sverige

Volym, köpta fakturor 466 369

Volym, hanterade 
inkassouppdrag 400 372

erbjudandet

företaget

ta-betalt-kedjan

Collector Finance & Law är ett snabbväxande # nan-

siellt tjänsteföretag som erbjuder medelstora och 

stora företag tjänster som förbättrar kassa' ödet och 

likviditeten, minimerar kreditförluster, skapar säkrare 

a& ärsprocesser och ökar försäljningen. 

Collector Finance & Law har kontor i Stockholm,

Göteborg och Malmö.

Med smarta lösningar, ett utpräglat kundfokus 
och en e" ektiv organisation utgör Collector ett 
alternativ till traditionella banker, advokatbyråer 
och inkasso företag. 

I takt med att outsourcing av hela betal- och 
faktureringsprocessen blir allt vanligare ställs även 
högre krav på såväl e" ektivitet och tempo som 
juridisk och ) nansiell kompetens. Tjänsterna omfat-
tar hela transaktionskedjan, från den förebyggande 
juridiken via ) nansierings lösningar och faktura-

hantering till bistånd vid tvister. Verksamheterna 
kompletterar varandra och innebär även att följ-
derna av en nedgång inom ett av områdena 
minskar. 

  Jämfört med traditionella banker, advokatbyråer 
och inkassoföretag erbjuds lösningar som är smar-
tare, ' exiblare och mer anpassade. Ett väl utvecklat 
strukturkapital i kombination med kompetenta 
IT–system möjliggör dessutom en hög kostnads-
e" ektivitet.
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Vi är en nischaktör och kommer så att förbli. När 
andra strävar efter att bli störst strävar vi efter att 
tillföra största möjliga värde till våra kunder. Vår 
främsta styrka ligger i förmågan att tänka nytt. 
Ut ifrån vår samlade erfarenhet från bank- och 
) nansområdet utvecklar vi tjänster som gör skill-

våra styrkor
nad. Vi är inte rädda för att pröva nya grepp. 
Tvärtom är det en av våra drivkrafter. Vi tror på 
utveckling som ett sätt att skapa goda a" ärer; 
för våra kunder och för oss. Till vår hjälp har vi väl 
inarbetade rutiner och kompetenta IT-system.

Detta är Collector 

A' ärsvolym, MSEK 2007 2006

människornaVåra kunder verkar inom olika områden, har olika 
behov och be) nner sig i olika utvecklingsfaser. 
Här ) nns såväl stora noterade fastighetsbolag som 
mindre men snabbt växande distanshandelsföretag. 
Det som förenar dem är önskan att e" ektivisera 
sina a" ärsprocesser.

På Collector arbetar sammanlagt cirka 90
personer, varav merparten med bakgrund 
inom bank, ) nans eller juridik. Våra kärnvärden; 
kompetens, tempo, tillgänglighet och kreativitet 
genomsyrar allt vårt arbete.

Kreditprövning
Lättillgänglig, 
aktuell kredit-
information.

Påminnelse
Vid förfallna och 
obetalda fakturor.

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

Sälj#nansiering till 
detalj- och distanshandel
Outsourcing av billing- 
och kreditförsäljning.

Faktura
Olika former 
av fakturaköp 
och belåning.

Inkasso
Tjänster för att 
minimera kredittider 
och kreditförluster.

Tvistemål
Juridiskt biträde vid 
dispyter, tvistemål och 
domstolsförhandling.

Före-
byggande
juridik

Inlåning Utlåning
Sälj-
#nansiering

Kredit-
prövning Faktura Påminnelse Inkasso

Långtids-
  bevakning &
fordringsköp

Tvistemål

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

Utlåning
Privatlån upp till 
30 000 kronor 
utan säkerhet. 

Inlåning
Attraktivt sparande för 
både privatpersoner 
och företag. 

Fakturan förfaller

Mezzanine-
lån

Mezzanine-lån
Lån till mindre och 
medelstora företag 
på ca 2–20 MSEK.
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VD har ordet
Det gångna året var ett intensivt tillväxtår. Resultatet för 2007 uppgick till 40 
MSEK, nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Balansräkningen har 
vuxit från 565 MSEK till 977 MSEK. Givetvis har vi som alla andra gynnats av en 
stark konjunktur, men största delen av ökningen ligger ändå i vårt erbjudande. 

et är mycket glädjande att kunna konstatera 
att samtliga områden har fortsatt att utveck-
las positivt. Till de områden som utvecklades 
allra starkast hör konsumentkrediter. Utveck-

lingen här drivs av nya konsumtionsvanor och -mönster. 
Att kunna erbjuda köp på kredit har blivit nödvändigt för 
de ' esta detaljistkedjor och distanshandelsföretag. Utö-
ver att möjliggöra själva köpet innebär det en trygghet 
för konsumenten att betalningen sker först efter att man 
faktiskt fått varan. Inte minst gäller detta den kraftigt väx-
ande handeln över Internet. 

Under året lanserade vi ett webbaserat blancolån för 
privatpersoner i Finland. Lånen marknadsförs under 
namnet ”Joustolaina” (=det ' exibla lånet). Trots en 
”smyglansering” har utvecklingen redan kraftigt över-
trä& at våra mål. Enkel och e& ektiv hantering, smart 
marknadsföring och  tydliga villkor tror jag är främsta 
skälet till succén. 

Inom inkassoområdet stärkte vi våra positioner 
ytterligare. Vår nisch här utgörs av lite mer komplice-
rade fordringar, främst B2B. Tack vare e& ektiva och 
kvalitativa processer har vi en av marknadens högsta 
lyckandegrader – hur stor andel av kapitalet vi kan 
leverera till våra uppdragsgivare. Vår uppgift är att 
åskådliggöra hur mycket varje procentenhet högre 
lyckandegrad innebär för vart och ett av våra kund-
företag. Ofta ' era hundratusen kronor per procent, 
 vilket är vår största konkurrensfördel.

Organisation och indelning
Under det gångna året fortsatte vi intrimning och # n-
slipning av organisationen. Från att tidigare ha haft tre 
a& ärsområden (Finans, Inkasso och Juridik) har vi nu 
två, Privat och Företag.

Förändringen beror främst på att våra tjänster vän-
der sig mot två helt olika målgrupper. A& ärsområde 
Privat kännetecknas av stora volymer och många kun-
der, vilket ställer höga krav på e& ektiv handläggning 
och tydliga processer. Området har vuxit kraftigt 
under 2007 och kommer, om allt går enligt plan, att 
växa ännu starkare under 2008. 

Inom a& ärsområde Företag är kundstrukturen en 
annan. Här servar vi färre kunder, men med mer kom-
plexa tjänster. Varje fall är unikt, vilket kräver ett större 
mått av manuell hantering i såväl uppläggning som 
uppföljning. 

Ytterligare en händelse av stor betydelse var ' ytten 
av vårt Contact Center från Kalmar till huvudkontoret 
i Göteborg. Kontakten med kunderna är oerhört cen-
tral för vår dagliga verksamhet och genom att sitta i 
samma lokaler delar vi nu vardag på ett helt annat sätt 
än tidigare. Det möjliggör i sin tur naturliga tillfällen till 
informationsutbyte som i förlängningen gynnar både 
kunderna och vår a& är. Vår företagskultur blir tydlig för 
alla medarbetare.

Tillväxt genom nytänkande
Det har nu gått tre år sedan förvärvet av Svefo Sverige 
AB och två år sedan förvärvet av Electra Finans AB. 
Arbetet med att smälta samman våra verksamheter 
och erbjudanden har varit krävande men gått bra. Det 
är många bitar som måste falla på plats; allt från inte-
gration av erbjudanden, arbetssätt och produktut-
veckling till rena praktikaliteter. Och det viktigaste: 
RMI – Rätt  Mental Inställning hos våra medarbetare.  

Förvärven var en del i vår strategi att etablera oss 
som en uppstickare på # nansmarknaden. Genom dem 
har vi snabbt nått den volym och storlek som krävs för 

” Vi är inte 
intresserade av att 
slå oss till ro och bara 
förvalta det vi har. 
Vi vill utmana rådande 
konventioner och 
bryta ny mark på en 
& nansmarknad som 
alldeles för länge sett 
likadan ut. 

D
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att kunna utnyttja de skalfördelar vår verksamhet inne-
bär. Min uppfattning är att det är genom att växa som 
vi utvecklas. Vi är inte intresserade av att slå oss till ro 
och bara förvalta det vi har. Vi vill utmana rådande 
konventioner och bryta ny mark på en # nansmarknad 
som alldeles för länge sett likadan ut. 

Framåt
Vi lever i en värld som förändras snabbt. Trots vår till-
växt är vi fortfarande en liten aktör jämfört med många 
av våra äldre branschkollegor. Häri ligger också en stor 
del av vår styrka. Vi är tillräckligt stora för att hantera 
komplicerade frågeställningar, men har ändå den lilla 
organisationens förmåga till ' exibilitet och snabbhet. 

Vår nisch inom # nansiella tjänster är klart de# nierad 
med stor tillväxtpotential. Inte minst gäller detta inom 
säljstödjande # nansiering. Samarbetsavtalet med 
Extenda, ledande inom kassasystem, är en viktig 
 faktor. Våra tjänster matchar varandra mycket väl. Till-
sammans kan vi erbjuda extremt smidiga system när 
det gäller köp på kredit hos detaljistkedjor.

När det gäller vår hemmamarknad, Sverige, har vi 
nyligen lanserat webbaserade blancolån i en förbätt-
rad förpackning i egen regi. Det är en snabbt växande 
marknad och våra förväntningar är högt ställda.

Under 2008 har vi som mål att fortsätta vår kraftfulla 
tillväxt i Finland. En etablering av eget dotterbolag 
och kontor # nns i planerna. Den # nska marknaden har 
tagit emot Collector och våra produkter mycket posi-
tivt. Den geogra# ska närheten och goda partners gör 
att denna expansion är självklar. Därifrån blickar vi 
vidare mot Baltikum.

Den tyska marknaden är stor och komplicerad. Vårt 
inträde här har varit måttfullt. Detta kommer att prägla 
vår fortsatta tillväxt i Tyskland under 2008. Vi vill inte 
riskera några felbeslut på en jättemarknad.

Vidare ska vi vässa och stärka oss inom försäljning. 
En av våra främsta prioriteringar är att bli bättre på att 
utnyttja bredden i vårt erbjudande. Tänka integrerat 
och konceptuellt för att lösa kundbehov. Nyckeln till 
fortsatt framgång bygger på att vi verkligen förstår 
våra kunders a& ärer; vad som driver dem och hur de 
kan utvecklas ytterligare. Här ligger vi långt före 
många av våra kollegor men strävar ändå efter att bli 
ännu bättre. 

Omvärlden och vårt ansvar
Som ett framgångsrikt företag är det viktigt för oss att 
dela med oss och ta vårt ansvar för frågor utanför vår 

verksamhet. Så har vi till exempel aktivt arbetat med 
välgörenhetsprojekt som vi känner extra för – vår jul-
gåva gick till Microlån för behövande i utvecklingslän-
der genom Hand in Hand. Vi har nu påbörjat arbetet 
med att sätta upp en egen fond för Microlån till 
utvecklingsländer, där vi skänker ett belopp relaterat 
till vår egen lånestock.

Vi har också en egen sponsringaktivitet – lovande 
tennisungdomar hos GLTK har bildat ”Team Collector”. 
Vårt engagemang har lett vidare till ett partnerskap i 
Catella Swedish Open, tennisveckan i Båstad där det 
händer lika spännande saker utanför centercourten!

Miljöfrågorna har vi lyft upp till en aktiv och levande 
miljöpolicy som präglar vårt vardagsliv både på jobbet 
och privat.
 
Tack!
2007 var ett händelserikt år för oss på Collector. 2008 
kommer att bli ännu mer spännande. Ett varmt tack till 
alla som bidrar till vår fortsatta utveckling.

Lena Apler, VD

Göteborg i februari 2008
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A" ärsidé

smarta

kundanpassade

snabba

Collector Finance & Laws a' ärsidé är att erbjuda smarta, kund-
anpassade och e' ektiva a' ärsprocesser som förbättrar kassa + ödet, 
lönsamheten och tillväxtförmågan för transaktions intensiva företag 
som vill växa.

Smarta och kundanpassade 
lösningar innebär att kundens behov 
och a' är sätts i fokus. Målet är att leve-
rera en lösning som på bästa sätt bidrar 
till att uppfylla kundens a' ärsmål.

Med e' ektiva a' ärsprocesser avses snabba, enkla och säkra lös-
ningar inom områdena & nans, juridik och inkasso. Det övergripande 
syftet med Collectors tjänster är att förbättra kundernas kassa+ öde, 
lönsamhet och tillväxtmöjligheter.
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Collector Finance & Laws vision är att vara uppstickaren som står för 
ett nytänkande inom & nansbranschen och uppfattas som den ledande 
nisch aktören i norra Europa inom våra Privat- och Företagstjänster. 

Övergripande mål
•  En av de fem största aktörerna i Sverige (sett till omsättning) 

inom tre år.

•  Leverantör av marknadens största kundnytta.

•  Ett av tre namn som marknad och potentiella kunder associe-

rar till när de tänker på # nansiella tjänsteföretag.

Finansiella mål
•  Tillväxt om minst 20 procent per år. Halva tillväxten ska 

ske organiskt.

•  Resultat före skatt överstigande 100 MSEK inom två år.

Fokus under 2008
•  Etablera partnerskap med # nansiella aktörer.

•  Vidareutveckla verksamheten i Norden.

•  Förstärka och bredda relationen till be# ntliga kunder.

• Aktivt söka förvärvsobjekt.

Mål

Vision

uppstickare

nytänkande

nischaktör

Uppstickarstämpeln  Collector ska stå för någonting nytt på # nans-

marknaden; ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att jobba, ett nytt sätt 

att paketera # nansiella tjänster och ett nytt sätt att ta betalt.  Verksam-

heten ska präglas av a& ärsmässighet, hög etik och transparens.

Nytänkande  Utvecklingen inom de ' esta branscher går idag 

snabbare än någonsin. De företag som snabbast kan anpassa sig 

och utnyttja de möjligheter som utvecklingen för med sig är morgon-

dagens vinnare. Collector vill vara med och bidra till deras fram-

gång. För att lyckas krävs ett ständigt ifrågasättande av gällande 

konventioner och en ständig benägenhet till nytänkande.

Ledande nischaktör  Med nischaktör avses en fokusering på ett antal 

identi# erade branscher. Kunderna ska erbjudas tjänster speci# kt 

anpassade just för dem och deras behov. Därigenom skapas värde 

och växtkraft åt både kunderna och Collector.
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Marknad med 
tillväxtpotential
Marknaden för & nansiella tjänster fortsatte att växa även under 2007. Bakom 
utvecklingen ligger förändrade konsumtionsmönster, inte minst i form av en 
kraftigt ökad andel köp på avbetalning eller faktura.

ollector är verksam på marknaden för 

kredit hanteringstjänster. Marknaden för 

den typen av # nansiella tjänster mot 

privatpersoner och företag har under 

senare år vuxit kraftigt. 

Utvecklingen är till stora delar en följd av den kraf-

tigt ökade andelen köp på avbetalning eller faktura. 

Bara under de senaste fem åren har till exempel de 

svenska kontokortskrediterna ökat med mer än 150 

procent. Att kunna erbjuda möjlighet till köp på kredit 

har blivit en nödvändighet i kampen om kunderna.

Allt högre skuldsättning
De förändrade konsumtionsmönstren märks även i 

statistiken över skuldsättningen bland såväl företag 

som privatpersoner. Hushållens skuldsättning har 

under senare år ökat relativt kraftigt. Bara mellan åren 

2002–2007 ökade utlåningen totalt med cirka 40 pro-

cent. Bolån står för den största delen av ökningen, 

men även lån till typiska konsumtionsartiklar, bilar, 

elektronik och resor, har ökat avsevärt. Trots den 

kraftiga ökningen är andelen rena konsumtionslån i 

Sver ige fortfarande något lägre än snittet inom EU.

Bakom den starka utvecklingen på kreditmarkna-

den står bland annat goda möjligheter till låne# nan-

siering av bostäder samt ett ökat utbud och större till-

gång till krediter. 

Fortfarande står bankerna för en stor del av det utlå-

nade kapitalet. Inom segmentet konsumentkrediter 

har dock renodlade # nansbolag stärkt sina positioner. 
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Utlåningen till 
svenska hushåll 2007

Bolåneinstitut, 61%

Banker, 33%

Finansbolag, 3%

Övriga, 3%

Utlåningen i Sverige 2002–2007, MSEK

Tarja Tuomi, 
privatlån Finland
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Dana Memic, privatlån Sverige och Norge
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Finansbolagens utlåning 2002–2007 i Sverige, MSEK

Kundernas ökade krav på ' exibilitet, e& ektivitet och 

nytänkande har ökat efterfrågan på leverantörer och 

samarbetspartners som kan erbjuda helhetslösningar 

inom hela eller stora delar av kedjan.

Viss avmattning under 2007
Riksbankens räntehöjningar och den allmänt mer 

osäkra ekonomiska konjunkturen bidrog dock till att 

utlåningstakten under 2007 dämpades något. I slutet 

av året uppgick den totala utlåningen till allmänheten 

till 1 963 miljarder kronor (www.scb.se), en ökning 

med cirka 11 procent jämfört med föregående år. Av 

dessa stod bostadslånen för cirka två tredjedelar.

Marknad i tillväxt
Som en konsekvens av utvecklingen har efterfrågan 

på e& ektiva # nansieringslösningar och administrativ 

avlastning ökat dramatiskt. Även om en stor del av 

administrationen fortfarande sköts internt på företa-

gen går trenden i allt snabbare takt mot outsourcing 

av hela eller delar av betalningsprocessen; från # nan-

sieringslösningar i samband med köp på faktura eller 

avbetalning, till fakturering och hantering av förfallna 

krediter. För många företag har utkontraktering av 

betal- och kredithanteringen blivit ett sätt att med en 

slimmad organisation och bibehållen likviditet möjlig-

göra snabbare tillväxt och ökad försäljning.

Fortsatt stor marknadspotential
Trots den höga marknadstillväxten under senare år 

hanteras fortfarande en absolut majoritet, upp mot 90 

procent, av alla kredit- och kundfordringar internt av 

företagens ekonomiavdelningar. Endast en mindre del 

är i dagsläget utkontrakterad till professionella aktörer. 

Marknadspenetrationen är således ännu relativt låg, 

vilket skapar utrymme för en hög och stadig tillväxt 

även framöver. Därtill kommer även nya hårdare regler 

kring redovisningen av kreditrelaterade risker (Basel II), 

vilket väntas öka efterfrågan av kvali# cerade kredit-

hanteringstjänster ytterligare.

Collector aktiv i pågående konsolidering
Kredithanteringsbranschen är fortfarande relativt 

fragmenterad med ett stort antal aktörer av olika 

storlek och med olika inriktningar. Marknaden är 

dock under konsolidering och Collector avser att ta 

en aktiv part i den pågående utvecklingen. Även 

om varje lokal marknad har sina egna kännetecken 

är kundernas behov av kredithanteringstjänster i 

grunden relativt likartade. Ett ökande behov av att 

kunna hantera fordringar över gränserna, allt kraft-

fullare IT-system och det faktum att stora faktura-

volymer gynnas av volymhantering, hör till de 

främsta drivkrafterna.

uppstickaren

MARKNAD
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uppstickaren

Marknaden för & nansiella tjänster 
växer och bidrar till den stora utvecklings-
potentialen för Collector. 

Kundernas ökade krav på + exibilitet, e' ekti-
vitet och nytänkande har ökat efterfrågan på 
leverantörer och samarbetspartners som kan 
erbjuda helhetslösningar. 

Collector är en uppstickare i & nansbranschen 
och avser att vara en aktiv part i den pågående 
utvecklingen.
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AFFÄRSOMRÅDE PRIVAT 

Finansieringslösningar 
som ger resultat
A' ärsområde Privat erbjuder tjänster för såväl företag som privat personer. 
Våra  företagskunder erbjuds lösningar som möjliggör ökad försäljning 
medan  privatpersoner erbjuds in- och utlåning till attraktiva villkor.

land tjänsterna inom a& ärsområde Privat 

# nns allt från helt integrerade sälj# nansie-

ringstjänster, till kredit information samt in- 

och utlåning. Samtliga tjänster är utformade 

utifrån ett konsumentperspektiv, med enkelhet och 

nytänkande som viktiga ledord.

 

Flexibla tjänster inom sälj& nansiering
Collectors erbjudande inom sälj# nansiering består av 

kredittjänster för privatpersoner och företag. Tjäns-

terna, som säljs via partners (vanligtvis detalj- eller 

distans handelsföretag) gör det möjligt för slutkonsu-

menten att handla på kredit eller att dela upp betal-

ningen på två eller ' era tillfällen. 

Sälj# nansiering är en marknad i kraftig tillväxt och 

Collector är idag en av de ledande sälj# nansaktörerna i 

Sverige. Till de främsta drivkrafterna bakom den ökade 

efterfrågan på # nansieringslösningar hör en kraftigt 

ökad e-handel och en ökad andel köp på avbetalning. 

Möjligheten möter kundernas köpbeteende samtidigt 

som chansen till merförsäljning ökar. Ur konsumenter-

nas perspektiv innebär möjligheten även en trygghet 

genom att betalningen sker först efter att varan fak-

tiskt har levererats. Administrationen av krediterna och 

avbetalningarna tar dock kraft från kärnverksamheten 

och allt ' er företag väljer därför att lägga ut adminis-

trationen på extern part.

 

Helt integrerad lösning
Oavsett om köpet sker i butik, via hembesök, webb 

eller annan distanshandel erbjuder Collector en helt 

integrerad lösning som inkluderar hela ”ta-betalt- 

processen”; från fakturering till inbetalning. Efter att 

köpet blivit kreditkontrollerat och godkänt sker 

ut betalning och Collector tar över kreditrisken.

Utöver själva # nansieringen och administrationen 

av krediterna står Collector även för ett bra skylt-

material i butikerna och löpande utbildning av 

butikspersonal. 

 

Hög tillväxttakt
Sälj# nansiering är ett av de områden Collector växer 

snabbast inom. Bland kunderna åter# nns bland annat 

byggvarukedjan Byggmax, STS Student Travel Schools, 

fackhandelskedjan Audio Video, ÖoB Överskottsbola-

get samt ett antal distanshandelsföretag. Fokus har 

hittills legat på den svenska marknaden men under 

2007 inleddes en expansion i Tyskland tillsammans 

med distanshandelsföretaget TVINS TV-shop. Utveck-

lingen har varit positiv och expansionen kommer att 

fortsätta under 2008.

 

Samarbete med Extenda Financial Solutions
Försäljningen av kredittjänster till detaljhandeln sker 

i samarbete med Extenda Financial Solutions, 

marknads ledande i Norden när det gäller butiks- och 

kredit hanteringssystem. Genom samarbetet integre-

ras Collectors tjänster i Extendas handelssystem. 

Resultatet blir ett system som hanterar alla steg, från 

kreditprövning till fakturering. För säljaren i butiken tar 

det bara några sekunder att handlägga ansökan och 

kunden får besked direkt om krediten beviljats. 

 

Utvecklingen under 2007 
var mycket stark. Samtliga 
områden utvecklades positivt, 
men utvecklingen var extra 
stark inom sälj) nansiering och 
utlåning. Omsättningen för 
helåret var MSEK 140. 

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

Utveckling 2007

Chef A' ärsområde Privat

Johanna Arvidsson, Contact Center

B
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Kreditinformation via Collector Online
Ett viktigt steg för att förebygga kreditförluster är 

möjligheten till snabb och rättvisande kreditbedöm-

ning. Genom portalen Collector Online tillhanda-

hålls lät tillgänglig och aktuell kreditinformation om 

såväl svenska som utländska bolag samt om privat-

personer i Sverige. Vid alla kreditupplysningsärenden 

ges vägledning till kreditbeslut genom rating och 

en rekommenderad kreditlimit.

 

Inlåning till marknadens bästa ränta
Verksamheten inom a& ärsområde Privat # nansieras 

delvis genom inlåning från allmänheten. Sedan 

våren 2005 erbjuds attraktiva sparalternativ för både 

privatpersoner och företag. Räntan varierar men 

uppgick i början av 2008 till mellan 4,75 och 5,25 

procent, beroende på bindningstid och insatt 

belopp. Sparformen omfattas av den statliga insätt-

ningsgarantin.

 

Lån till privatpersoner
Till Collectors snabbast växande områden hör även 

mindre lån till privatpersoner. Lånen ges utan säker-

het och sträcker sig upp till 30 000 kronor. 

Under det gångna året inleddes även en satsning 

på mindre lån i Finland, med varumärket joustolaina. 

Lånen sträcker sig upp till motsvarande 30 000 

 kronor och söks enbart via internet. Satsningen på 

# nska privat lån via internet har varit mycket fram-

gångsrik.  En motsvarande lansering i Sverige sker 

under våren 2008, med varumärket Pluslån.

Några av våra nöjda kunder
Byggmax  
Byggmax är ett byggvaruhus med 37 butiker i 
Sverige, 6 butiker i Norge och startar verk-
samhet i Finland 2008. Omsättningen 2007 var 
cirka 1,8 Mdkr. Byggmax har cirka 300 anställda.

Collector erbjuder Byggmax företags- och 
privat kunder att handla med del betalning samt administrerar hela faktura-
hanteringen.  Collector har tillsammans med Byggmax lanserat ett kundkort 
som är helt integrerat med kassa systemet. Under 2008 lanseras ' er mer-
värdestjänster för Byggmax kunder.   

ÖoB Överskottsbolaget
Sveriges ledande lågprisvaruhuskedja med 76 varuhus 
över hela landet. Sortimentet är brett med över 12 000 
artiklar med allt från hygien och hushållsprodukter till 
verktyg och teknik. Sortimentet kryddas med tillfälliga 
partier av överskottskaraktär. Målsättningen är att alltid 
ha marknadens lägsta pris.

Omsättningen 2007 var 3,65 Mdkr. ÖoB har cirka 1 300 anställda. 
Collector erbjuder ÖoBs kunder att handla på delbetalning och administre-
rar  fakturahanteringen samt kommer under 2008 att lansera ett ÖoB kund-
kort med ett ' ertal mervärdestjänster. 

Tvins
Tvins säljer konsumentprodukter inom träning, skönhet, 
hälsa och hushåll direkt till privatkunder i Sverige, Norge, 
 Danmark och Finland. Tvins är aktiva i Tyskland, Österrike 
och Schweiz via bolaget Trendpro GmbH. Produkterna 
marknadsförs via TV-reklam och internet. 

Omsättningen 2007 var 230 MSEK (Tvins) och 110 MSEK (Trendpro). Tvins 
har 13 anställda. 

Collector administrerar Tvins fakturahantering i  Sverige, Norge,   Finland, 
Danmark och Tyskland samt erbjuder deras kunder att handla med delbetal-
ning.

STS
Sedan 1958 har STS Student Travel Schools skickat elever 
på både språkresor och High School studier världen över. 
STS erbjuder även collegestudier, språkkurser för vuxna 
samt möjlighet att åka som au-pair. 

Detta gör STS till en ledande arrangör av utlandsstudier 
i Sverige.  Utöver denna verksamhet ingår även STS Alpresor och City Airline 
i  företagsgruppen. 

Omsättningen 2007 var 300 MSEK och STS har cirka 70 anställda. 
Collector erbjuder STS kunder att köpa resor på delbetalning.
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Som ett led i strävan att erbjuda marknadens 
bästa kundservice ' yttades under det gångna 
året Collectors Contact Center från Kalmar till 
huvudkontoret i Göteborg. Totalt arbetade i slu-
tet av året 20-talet medar betare med att serva 
såväl återförsäljare inom sälj ) nansiering (främst 
butiker) som slutkunder. Rita Dempe är ansvarig 
för Contact Center.

”Vi är företagets ansikte utåt. Det är Contact 
Center våra partners och slutkunder först kom-
mer i kontakt med. Vår uppgift är uteslutande 
att fokusera på kunden och dennes fråga. Att 
Contact Center nu sitter under samma tak som 
övriga funktioner inom företaget innebär en 
avsevärd skillnad. Därigenom ökar möjligheten 
till utbyte med övriga delar av organisationen; 

kund ansvariga säljare och ledning, vilket 
 kommer leda till bättre tjänster och ökad till-
gänglighet. Som ett led i detta arbete har vi även 
sett över våra öppettider. Vi har nu öppet samma 
tider som våra återförsäljare; 07.00–20.00 på var-
dagar och fram till 17.00 på helgen. Här  ligger vi 
långt före våra konkurrenter”.

Rita Dempe, chef Contact Center 

Fortsatt satsning på kundservice
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AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG 

Tjänster som möjliggör tillväxt 

e ' esta företag har som mål att växa, bli 

större och öka sina respektive marknads-

andelar. Inte sällan utgör dock # nansie-

ringen ett hinder för den fortsatta tillväx-

ten. Till exempel kan långa betalningstider eller 

säsongsmässiga variationer i orderingången medföra 

tillfälliga likviditetsproblem som bromsar upp till-

växttakten. Även vid förvärv eller andra större trans-

aktioner är # nansieringen central. I båda fallen har 

Collector tjänster som gör det möjligt att växa 

vidare.

 

Fakturaköp som stärker likviditeten
Tjänsten Fakturaköp innebär att Collector köper kun-

dernas kundfordringar. Lösningen gör det möjligt för 

kunderna att fortsätta växa – genom att förbättra 

kassa ' ödet och öka likviditeten – utan att öka skuld-

sättningen. Dessutom elimineras risken för obetalda 

fakturor. Utöver e& ektiv tillförsel av rörelsekapital spa-

rar tjänsten administrativa resurser. Företaget slipper 

kredit kontroll, kreditbevakning och påminnelse-

hantering. 

 

Förvärv av förfallna krediter och fordringar
De ' esta kundreskontror innehåller någon form av 

avskrivna kundfordringar, så kallade bevakningsford-

ringar, vilka i boksluten oftast är värderade till noll kro-

nor. Collector arbetar aktivt med att omvandla dessa 

Inom a' ärsområde Företag ryms ett + ertal tjänster för företag som vill 
växa snabbare, förbättra likviditeten eller söker administrativ avlastning. 
 Därutöver erbjuds även marknadens e' ektivaste inkassotjänster. 

avskrivna fordringar till reda pengar, dels åt kunder på 

löpande basis, dels genom förvärv av hela portföljer 

med förfallna krediter från bank- och # nanssystemet. 

Målet är att kunna inkassera fordran den dag kredit-

tagaren har återfått betalningsförmågan.

 

Fortsatt tillväxt med Mezzanine-lån
För företag som står inför till exempel förvärv eller 

generationsskifte, kan # nansiering genom så kallat 

Mezzanine-lån vara ett attraktivt alternativ. Mezza-

nine-lån har under senare år vuxit fram som ett kom-

plement till # nansiering via banklån eller eget kapital. 

Låneformen gör det möjligt att genomföra transak-

tioner även i fall då kapitaltillskott genom banklån 

eller eget kapital inte är möjligt. Till lånets fördelar hör 

även att ägarna undviker utspädning av ägandet och 

att kostnaden för lånet baseras på bolagets framtida 

lönsamhet.

Efterfrågan på mindre Mezzanine-lån fortsatte att 

öka under det gångna året. Totalt ökade utlåningen 

med 149 procent. Lånen är i storleksordningen MSEK 

2–20, och ges främst till mindre och medelstora 

företag. 

 

E' ektiva inkassotjänster
Ytterligare ett hinder i vägen för den fortsatta tillväx-

ten är obetalda fakturor. Med marknadens mest e& ek-

tiva metoder för att inkassera utestående fordringar, 

2007 karakteriserades av stark 
tillväxt inom framförallt konsu-
mentinkasso och Mezzanine-
lån. Avancerad inkasso och 
 fakturaköp ökade mot slutet 
av året. Total omsättning var 
90 MSEK.

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

Utveckling 2007

Chef A' ärsområde Företag

Robert Eng, jurist

D

15



medverkar Collector till att minimera såväl kreditför-

luster som kredittider. Inkassotjänsterna kan delas in i 

fyra områden, Avancerad inkasso, Konsumentinkasso, 

Förfallna krediter samt Delgivning.

Avancerad inkasso 
Avancerad inkasso är ett av Collectors specialistområ-

den. När det gäller stora och mer komplexa fordringar 

är de bakomliggande processerna och erfarenheten 

avgörande.  I motsats till traditionell volyminkasso, 

vilken ofta betyder att alla fordringar – oavsett storlek 

– behandlas och inkasseras på samma sätt, anpassas 

här hela processen utifrån fordrans beska& enhet och 

storlek. Varje enskild inkassoprocess skräddarsys där-

igenom för att passa den speci# ka kunden. Den höga 

graden av kundanpassning skapar förutsättningar för 

en mycket hög lyckandegrad, som visar hur många 

procent av inkassoärendena vi lyckas få in. Collectors 

lyckandegrad ligger oftast över 90 procent, vilket är 

mycket högt jämfört med konkurrenterna. 

Flera av Collectors kunder inom avancerad inkasso 

åter# nns inom fastighets- och hyresbranschen. 

Collector har för närvarande cirka 70 procent av de 

börsnoterade fastighetsbolagen som kunder. För att 

hantera den komplexa lagstiftningen inom hyres-

sektorn har ett antal specialanpassade produkter och 

processer för inkassering av kommersiella hyresford-

ringar och fordringar mot kvarboende och av' yttade 

bostads hyresgäster tagits fram. Utöver själva inkasso-

tjänsterna innefattar detta även standardiserade juri-

diska tjänster i samband med bland annat otillåten 

andrahandsuthyrning och upprepad betalnings-

försummelse. 

Inom ramen för de avancerade inkassotjänsterna 

ingår även utlandsinkasso. I norra Europa sköts kontak-

terna med gäldenärerna vanligtvis genom den egna 

organisationen. I övriga delar av Europa, USA och 

Asien, genom ett etablerat nätverk av ombud som är 

väl insatta i Collectors processer och produkter. I mer 

avlägsna länder anlitas handplockade ombud.

 

Konsumentinkasso
Vid sidan av avancerad inkasso är konsumentinkasso 

ett av de områden som växer snabbast. Verksamheten 

omfattar här främst stora volymer av små fordringar 

som uppkommer inom ramen för Collectors verksam-

het inom sälj# nansiering. I likhet med avancerad 

inkasso bedrivs verksamheten genom specialanpas-

sade processer utifrån fordrans beska& enhet. 

Utlandsinkasso
Collector har ett egenutvecklat framgångsrikt arbets-

sätt för att inkassera utlandsfordringar. Detta innebär 

en processföring från A till Ö och därmed en snabb 

och hög kapitalåtervinning. 

 

Juridik med ett mervärde
Collectors tjänster inom juridik omfattar hela transak-

tionskedjan, från förebyggande juridik vid avtalsteck-

nande till biträde vid tvistemål. Målet är alltid att bidra 

till en snabb och kreativ problemlösning. 

Inom juridikområdet har Collector positionerat sig 

som ett alternativ till dagens traditionella advokat-

byråer. Utöver hög juridisk kompetens utgörs en av 

de stora konkurrensfördelarna av sättet att ta betalt. 

För att möjliggöra full kontroll över kostnaderna 

erbjuds fast- eller takprissättning på samtliga juridiska 

tjänster. I motsats till traditionella advokatbyråer # nns 

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

att risken i tvistemålsärenden delas mellan kunden 

och Collector. 

AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG
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Folkspel 
Företaget har som uppgift att 
skapa pengar till sina ägarorga-
nisationer såsom Röda Korset, 
Riksidrottsförbundet och ytter-
ligare 73 andra organisationer. 
Folkspel skapar pengar genom att arrangera 
spel och lotterier av vilka BingoLotto och 
 SverigeLotten förmodligen är de mest kända.

Omsättningen 2007 var cirka 1,2 Mdkr. Folkspel 
har cirka 50 anställda.

Collector bistår Folkspel med a" ärsjuridisk 
 rådgivning och avtalsskrivning.

Eric Liljeblad, säljare 

Svenska Mässan 
Varje år kommer drygt en 
miljon besökare till Svenska 
Mässan för att delta i ett 
30-tal mässor samt 100-tals 
små och stora konferenser 
och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också 
Hotel Gothia Towers, kongressanläggningen Göteborg 
Convention Centre samt Gothia Towers Restauranger.

Omsättningen 2007 var 783 MSEK. Svenska Mässan 
har cirka 500 anställda. 

Collector bistår Svenska Mässan med a" ärs juridisk 
rådgivning och avtalsskrivning samt inkassering av 
kundfordringar.

Några av våra nöjda kunder
Fastighets AB Balder
Börsnoterat fastighetsbolag 
med huvudsaklig inriktning på 
kommersiella fastig heter i stor-
stadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Balder-
aktien är noterad på Nordiska listan Small Cap. 
Balders fastighets bestånd har ett verkligt värde 
om 6,8 Mdkr.

Collector är Balders juridiska biträde i hyres-
rättsliga frågor och vid hyrestvister samt inkasse-
rar hyresfordringarna.
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Medarbetare med 
fokus på kunderna
I Collector förenas det stora företagets fördelar i form av struktur, ordning 
och reda med det lilla företagets möjligheter till + exibilitet. Genom att skapa 
lösningar som till stora delar är anpassade efter den speci& ka kundens behov 
kan vi leverera unika lösningar till konkurrenskraftiga priser.

tt av Collectors främsta mål är att ligga i 

framkant när det gäller produktutveckling 

och därigenom stå för ett nytänkande på 

# nansmarknaden. För att lyckas med detta 

ställs stora krav på medarbetarnas förmåga att sätta 

sig in i kundernas verksamheter och förstå deras a& är. 

Kombinationen av medarbetare med bakgrund från 

olika branscher är därför en av Collectors främsta till-

gångar. Merparten har en bakgrund inom bank, # nans 

eller juridik, men när det gäller branscherfarenhet 

varierar erfarenheterna stort.

Fortsatt tillväxt under 2007
Collector har under senare år vuxit kraftigt såväl 

organiskt som genom förvärven av Svefo AB och 

Electra Finans AB. Antalet medarbetare på kontoren 

i Göteborg, Stockholm och Malmö uppgick i slutet 

av 2007 till cirka 90 personer.

65 procent av medarbetarna i slutet av 2007 var 

kvinnor. Även om kompetens och erfarenhet alltid är 

styrande vid rekrytering är målet att framöver öka 

antalet män i organisationen.

Strukturkapital som ger kvalitet 
och kostnadse' ektivitet
Målet är att under god lönsamhet fortsätta att växa, 

organiskt och genom förvärv. Medarbetarna utgör 

ena benet i tillväxtstrategin. Det andra utgörs av ett 

väl upparbetat strukturkapital i form av skalbara pro-

cesser, rutiner och IT-system. Rutinerna gör det möj-

ligt att leverera kostnadse& ektiva, kvalitetssäkrade 

lösningar anpassade efter den speci# ka kundens 

behov. Skalbarheten och ' exibiliteten i systemen 

underlättar även vid etablering på nya marknader 

och gör det möjligt att snabbt anpassa verksamheten 

efter nya behov.

Ett miljömedvetet bolag
För Collector är det viktigt att värna om miljön och 

därigenom bidra till en hållbar utveckling. Målet är att 

stärka den enskilde medarbetarens miljömedvetenhet 

för att därigenom påverka beteendet på såväl arbets-

platsen som privat. 

Collectors främsta miljöpåverkan består av den 

egna organisationens energiförbrukning samt kol  -

dioxid  utsläpp relaterade till resor. Möten genomförs 

om möjligt via telefon eller videokonferens. I möjli-

gaste mån väljs annars tåg eller kollektivtra# k som 

färdmedel. För att i möjligaste mån begränsa den 

negativa påverkan på miljön återvinns kontors- och 

förbrukningsmaterial. Leverantörer med miljömärkta 

varor och tjänster prioriteras vid upphandlingar. 

E
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Linus Johansson, Kundansvarig säljare
”Just nu upptas en stor del av min tid av ett byggprojekt 
utanför Varberg. Inom ramen för vår Mezzanineverksamhet 
har vi gått in som delägare och ) nansiär i ett projekt som 
vi driver tillsammans med vår partner Kungs: orden AB. De 
10 bostadsrätterna skall stå klara hösten 2008. Min uppgift är 
att representera Collector och bevaka att allt går rätt till. Just 
i byggprojekt är det många bitar som måste falla på plats; allt 
från tillstånd till markberedning och olika typer av avtal. Det 
gör jobbet väldigt varierat.”

Malin Wester, Privatlån
”Jag arbetar huvudsakligen med våra lån till privatpersoner, 
och eftersom vi precis lanserat vår nya svenska låneprodukt 
Pluslån är det fullt upp. Lånet innebär att man kan låna 
10 000, 20 000 eller 30 000 kronor och man väljer själv om 
man vill betala tillbaka efter 1, 2 eller 3 år.  Målet är att det ska 
vara så enkelt som möjligt för låntagaren; enkel ansökan och 
tydliga villkor. Man ansöker via vår webbplats och får svar 
inom ett par minuter. Min uppgift är att handlägga ansök-
ningarna och svara på frågor via telefon. Responsen hittills 
har varit bra så det är väldigt roligt.”

Martina Jevtic, Företags& nansiering
”Köp av fakturor låter enkelt men är en rätt komplicerad a" är. 
Man måste ha kontroll på allt från rätt fakturamottagare, 
avtalsenliga villkor, rating, kreditrisk och soliditet till olika 
valutor. Våra kunder är ofta tillväxtbolag i expansiva bran-
scher. Genom att sälja sina fakturor till oss kan de frigöra 
kapital och administrativa resurser som kan användas för den 
fortsatta tillväxten. Jag har bara jobbat på Collector sedan i 
december, innan dess var jag sju år på olika befattningar 
inom Volvo. Så det här är någonting helt nytt – jättekul!”
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Koncernens verksamhet och koncernstruktur
Verksamheten består av inlåning, utlåning, " nansierings-

tjänster, inkasso och a$ ärsjuridik. Verksamheten är indelad i 

två a$ ärsområden: 

A  ärsområde Privat omfattar inlåning, utlåning och " nansie-

ringstjänster till privatkunder.

A  ärsområde Företag omfattar uppdragsinkasso B2B,  konsu-

ment inkasso, köpta kreditstockar, micromezzanin samt facto-

ring. Dessutom ingår extern juridik.

Legalt bedrivs verksamheten inom a$ ärsområde Privat 

i  Collector Credit AB, ett helägt dotterbolag som är kredit-

marknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn, samt dess 

dotterbolag Collector Finans AB. Verksamheten inom a$ ärs-

område Företag bedrivs huvudsakligen i det helägda dotter-

bolaget Collector Finance & Law AB (under året namnändrat 

från Svefo Sverige AB), förutom köpta kreditstockar, factoring 

och micromezzanin som förvärvas och hanteras i Collector 

Credit AB.

Koncernen består av moderbolaget Collector AB med 

dotter bolagen Collector Credit AB, Collector Finans AB, 

 Collector Finance & Law AB, Collector Securities AB och 

 Collector Capital AB.

Allmänt om verksamheten
Verksamheten har under året omorganiserats till två a$ ärsom-

råden enligt ovan. Basen för uppdelningen för de nya a$ ärs-

områdena Privat och Företag är att verksamheten nu tydligare 

har organiserats efter kundmålgrupp och produktegenskaper.

Under året har mycket kraft lagts på att integrera IT-system, 

processer och personal. Med be" ntlig plattform har vi lagt 

grunden till en fortsatt expansion inom båda a$ ärsområden.

Verksamheten bedrivs från tre kontor i Göteborg, Stockholm 

och Malmö med Göteborg som huvudkontor.

Osäkerhetsfaktorer
Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består främst av osäker-

heter i omvärlden såsom konjunktur och ränteläge. Dock är 

bedömningen att verksamheten inte är särskilt känslig för 

dessa förändringar i omvärlden. 

Väsentliga händelser under året
Collector koncernen upprättar från och med 2007 " nansiella 

rapporter enligt International Financial Reporting Standard 

(IFRS) såsom de antagits av EU. Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RR 30:06 

kompletterande redovisningsregler för koncerner och Interna-

tional Financial Reporting Standard (IFRS) sådana de antagits 

av EU.

För e$ ekter avseende övergången till IFRS hänvisas till 

noterna under rubriken Övergång till redovisning enligt IFRS. 

Koncernen har frivilligt övergått till IFRS och motivet är att 

Collector satt upp kvalitetsmål med sikte på att vara börs fähiga 

vid utgången av 2008 för att kunna genomföra en publik note-

ring av bolaget på lämplig marknadsplats under 2009.

Bolaget har lagt ner ett omfattande arbete inför tillämp-

ningen av Basel II reglerna från och med 2007. Beräkningar 

utvisar att bolaget efter nyemissionen 2006 har kapacitet att 

utöka kreditvolymerna kraftfullt.

Under slutet av året har kontoret i Kalmar avvecklats och 

kundtjänstverksamheten som bedrevs i Kalmar har + yttats till 

huvudkontoret i Göteborg. I samband med + ytten har proces-

ser och rutiner setts över och förbättringsåtgärder har genom-

förts.

Verksamheten i Malmö har expanderat och + yttat till nya, 

moderna och avsevärt större lokaler.

Under 2007 har bolaget etablerat en helt ny produkt avse-

ende blancolån till privatpersoner i Finland under varumärket 

Joustolaina. Utfallet av denna produktlansering har varit 

mycket lyckosam. 

Koncernen har under 2007 fortsatt att utveckla sin miljö-

policy.

Koncernens resultat
Koncernens resultat före skatt uppgår till 40 267 TSEK vilket 

väsentligt överträ$ ar budget.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Collector AB får härmed avge årsredovisning 
och  koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2007,
bolagets tionde räkenskapsår.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Resultaträkning, Collector koncernen (TSEK)
2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

2005-01-01
–2005-12-31

2004-09-01
–2004-12-31

2003-09-01
–2004-08-31

Intäkter 228 145 149 726 86 610 7 608 20 767
Övriga intäkter 12
Summa intäkter 228 157 149 726 86 610 7 608 20 767

Rörelsens kostnader
Personalkostnader –49 006 –42 404 –28 729 –3 098 –9 490
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar –19 639 –17 210 –9 677 –581 –1 541
Andra vinster/förluster netto –357 –884 — — —
Övriga kostnader –96 065 –55 086 –35 073 –2 812 –7 133
Summa kostnader –165 067 –115 584 –73 479 –6 491 –18 164

Rörelseresultat 63 090 34 142 13 131 1 117 2 603

Finansiella intäkter 1 255 909 3 147 1 551 4 134
Finansiella kostnader –24 078 –14 144 –6 119 –1 473 –2 812
Resultat efter $ nansiella poster 40 267 20 907 10 159 1 195 3 925

Skatt på årets resultat –11 067 –5 461 –6 674 –413 –1 143
Årets resultat 29 200 15 446 3 485 782 2 782

Resultat per aktie för vinst hänförligt till Moderbolagets 
aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 13,69 9,70 2,92 0,71 2,53

Koncernens resultat är omräknat enligt IFRS för åren 2006 och 2007. Övriga år är omsättning reducerad med anska$ ningsvärde 
avvecklade krediter för jämförbarheten.

Nyckeltal
2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

2005-01-01
–2005-12-31

2004-09-01
–2004-12-31

2003-09-01
–2004-08-31

Soliditet, % 17,1 24,9 10,8 8,7 20,3
Balansomslutning, MSEK 976 678 565 326 462 418 186 824 76 276
Vinstmarginalnivå, % 36,3 34,3 26,3 22,3 20,0
Kreditförlustnivå, % 1,2 1,2 1,3 0,8 1,7
Avkastning Eget kapital, % 49,6 36,6 45,8 10,4 26,8
Avkastning Totalt kapital, % 8,5 9,1 4,9 0,9 5,4
Räntetäckningsgrad 2,6 2,4 2,1 0,8 0,9

Ägande
Koncernen ägs av CI Förvaltning AB, 55 procent, Ernström-

gruppen, 24 procent, övriga investerare 18 procent och per-

sonalen 3 procent.

Personal
Ett optionspogram för ledningen har genomförts under året. 

Se notpaket.

Anställda i det under året nedlagda Kalmarkontoret har 

erbjudits motsvarande anställning i Göteborg, dock har + ytten 

inneburit en stor omsättning av personal där anställda i Kalmar 

slutat och ny personal anställts i Göteborg.

Utsikter för 2008
Verksamheten kommer att expandera inom samtliga a$ ärs-

områden med tonvikt på " nansieringstjänster.
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Ett nytt starkt koncept som stöds av ett nytt a$ ärssystem 

innebär att factoringverksamheten som vuxit under slutet av 

2007 kommer att fortsätta att växa 2008. 

Legalt planeras Collector Finans AB att slås ihop med 

 Collector Credit AB och Collector Finance & Law AB att slås 

ihop med Collector AB.

Kreditrisker samt kreditförluster
Riskkrediter och förfallna krediter 
Inom detta segment består risken i värderingen av köpta kre-

ditstockar samt det pris som betalas för varje enskild stock i 

förhållande till framtida utfall vid återbetalning och avveckling 

av krediterna.

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

30 000 kr till privatpersoner. Genom e$ ektiva kreditscoring-

mallar och stort statistiskt material kan förlustrisken med stor 

sannolikhet beräknas i förväg. Avsättningar för befarade 

 förluster görs löpande.

Sälj$ nans konsument
Denna verksamhet omfattar alla typer av handelsrelaterade 

krediter till konsument, såsom avbetalning, del" nansiering, 

konton och fakturor. Kreditscoringmallar tas fram för varje 

bransch och målgrupp. Ett mycket stort antal små krediter 

gör att kreditförlusterna hålls på en sammantaget låg nivå.

Factoring
Kreditrisken består främst i att bedöma förvärvade fakturor, 

slutkundens betalningsförmåga, men också risken för invänd-

ningar och tvister mot leverantören. Värderings- och kredit-

modeller har utarbetats som på ett tidigt stadium ska utvisa 

framtida risker. 

För ytterligare information se stycken om " nansiell riskhan-

tering på sidan 32.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består främst av rådgivningsupp-

drag externt samt tjänster till dotterbolagen i koncernen. Verk-

ställande ledning samt central ekonomi " nns samlad i moder-

bolaget.

Förslag till disposition beträ& ande bolagets vinst
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfo-

gande stående vinstmedel, kronor 85 788 068, disponeras 

enligt följande:

    

Utdelas till aktieägarna 10 665 350
Balanseras i ny räkning 75 122 718
Summa 85 788 068

Vad beträ$ ar företagets resultat och ställning i övrigt, hän visas 

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

bokslutskommentarer.
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Resultaträkning, koncernen
Belopp i TSEK Not

2007-01-01 
–2007-12-31

2006-01-01 
–2006-12-31

Intäkter 1 228 145 149 726
Övriga intäkter 2 12 —

228 157 149 726

Rörelsens kostnader
Personalkostnader 3 –49 006 –42 404
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 –19 639 –17 210
Andra vinster/förluster netto 5 –357 –884
Övriga kostnader 6, 7 –96 065 –55 086
Rörelseresultat 63 090 34 142

Resultat från " nansiella poster
Finansiella intäkter 8 1 255 909
Finansiella kostnader 8 –24 078 –14 144
Resultat efter $ nansiella poster 40 267 20 907

Skatt på årets resultat 9 –11 067 –5 461
Årets resultat 29 200 15 446

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 29 200 15 446
29 200 15 446

Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare 
under året (uttryckt i kr per aktie) 10
– Före utspädning 13,69 9,70
– Efter utspädning 13,69 9,70
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Balansräkning, koncernen
Belopp i TSEK Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 12 29 995 31 404

29 995 31 404
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 13 10 358 3 870
Goodwill 13 43 712 43 712

54 070 47 582
Innehav i intresseföretag 14 1 266 —
Derivatinstrument 15 1 962 2 451
Kundfordringar och andra fordringar 16 440 434 214 247

443 662 216 698
Summa anläggningstillgångar 527 727 295 684

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 16 411 351 237 779
Derivatinstrument 15 — 54
Andra " nansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen 17 102 682
Kassa och bank 18 37 498 31 127
Summa omsättningstillgångar 448 951 269 642
SUMMA TILLGÅNGAR 976 678 565 326

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (2 133 070 aktier) 19 2 133 1 592
Övrigt tillskjutet kapital 122 679 112 867
Balanserad vinst, inklusive årets resultat 41 996 26 030

166 808 140 489
Långfristiga skulder
Upplåning 20 61 957 16 011
Derivatinstrument 15 3 214 3 906
Uppskjutna skatteskulder 21 19 494 16 514

84 665 36 431
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 608 3 664
Sociala avgifter och liknande avgifter 3 515 3 169
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 003 5 292
Aktuella skatteskulder 9 368 8 199
Övriga kortfristiga skulder 39 013 17 052
Upplåning 20 656 159 350 974
Derivatinstrument 15 539 56

725 205 388 406
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 976 678 565 326
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Eget kapital, koncernen
Belopp i TSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet kapital

Balanserad 
vinst inklusive 

årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 2006-01-01 1 194 39 813 7 592 48 599
Registrerad nyemission 267 2 133 2 400
Nyemission 131 9 869 — 10 000
Nyemission under registrering 65 754 65 754
Utdelning –1 710 –1 710
Årets resultat 15 446 15 446
Utgående balans 2006-12-31 1 592 117 569 21 328 140 489

Ingående balans 2007-01-01 1 592 117 569 21 328 140 489
Registrerad nyemission 541 5 110 — 5 651
Utdelning –8 532 –8 532
Årets resultat 29 200 29 200
Utgående balans 2007-12-31 2 133 122 679 41 996 166 808

Belopp i TSEK 2007-12-31 2006-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 125 000 125 000
Kontraktsfordringar för egna skulder 529 814 225 575
Nettotillgångar i Collector Credit AB 113 918 12 536
Summa ställda säkerheter 768 732 363 111

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ställda säkerheter och 
 ansvarsförbindelser, koncernen
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Kassa& ödesanalys, koncernen
Belopp i TSEK

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter " nansiella poster 40 267 20 907
Justeringar för poster som inte ingår i kassa+ ödet, mm
– Kreditförluster 8 134 5 388
– Verkligtvärde redovisning –1 356 –157
– Avskrivningar 19 639 17 210
– Nedskrivningar 561 1 041
– Realisationsresultat — –605

67 245 43 784
Betald skatt –7 184 –3 219
Kassa& öde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 60 061 40 565

Kassa% öde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –175 878 –51 824
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 30 710 –10 210
Kassa& öde från den löpande verksamheten –85 107 –21 469

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –8 491 –4 086
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –13 945 –13 298
Förvärv av " nansiella tillgångar –225 510 –43 318
Avyttring/minskning av " nansiella tillgångar –8 134 –5 388
Kassa& öde från investeringsverksamheten –256 080 –66 090

Finansieringsverksamheten
Nyemission 5 651 76 152
Upptagna lån 350 439 21 505
Utbetald utdelning –8 532 –1 710
Kassa& öde från $ nansieringsverksamheten 347 558 95 947

Årets kassa& öde 6 371 8 388
Likvida medel vid årets början 31 127 22 739
Likvida medel vid årets slut 37 498 31 127
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer 
Belopp i TSEK

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt 
RR 30:06 kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Koncern redovisningen har upprättats enligt anska$ ningsvärde-
metoden förutom vad beträ$ ar omvärderingar av % nansiella till-
gångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verk-
ligt värde via resultaträkningen.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användandet av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
 tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden 
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller 
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsent-
lig betydelse för koncernredovisningen anges längre ner i texten.

IASB har beslutat om en ny standard som även godkänts av EU. 
Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räken-
skapsår som påbörjas fr o m detta datum. Dessa har ej förtidstilläm-
pats.

•   IFRS 8 Operativa segment Standarden behandlar indelningen av 
företagets verksamhet i olika segment. Collectors preliminära 
bedömning är att införandet av denna standard inte kommer att 
medföra någon förändring.
 IASB har vidare beslutat om två ändringar av be% ntliga standard er, 
vilka ännu inte har godkänts av EU. Dessa ändringar förväntas träda 
i kraft den 1 januari 2009 och gälla för räkenskapsår som påbörjas 
fr o m detta datum. Dessa har ej förtidstillämpats.

•   IAS 1 Utformning av ! nansiella rapporter Collector har ännu inte 
utvärderat hur denna förändring kommer att påverka utform-
ningen av koncernens % nansiella rapporter.

•   IAS 23 Lånekostnader Collector har ännu inte utvärderat hur 
denna förändring kommer att påverka utformningen av koncer-
nens % nansiella rapporter.

Vidare har IFRIC utfärdat tre tolkningsmeddelanden som ännu inte 
godkänts av EU: IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang, IFRIC 13 
Kundlojalitetsprogram samt IFRIC 14 Begränsningar i förvaltningstill-
gångars värde med avseende på framtida krav på minsta bidrag till 
förmånsbestämda planer. Dessa tolkningsmeddelanden kommer 
inte att ha någon inverkan på Collectors % nansiella rapporter.

Koncernredovisning
Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) 
där koncernen har rätten att utforma % nansiella och operativa stra-

tegier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav upp-
gående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och e$ ek-
ten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att 
utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida 
koncernen utövar bestämmande in& ytande över ett annat företag. 
Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande in& ytandet överförs till koncernen. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv 
av dotterbolaget. Anska$ ningsvärdet för ett förvärv utgörs av verk-
ligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per 
överlåtelsedagen, plus utgifter som är direkt hänförbara till förvär-
vet. Identi% erbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och 
eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till 
verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt 
minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
anska$ ningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av 
identi% erbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktel-
ser redovisas som goodwill eller övervärde i förvärvade tillgångar. 
Om anska$ ningsvärdet understiger verkligt värde för det förvär-
vade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

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

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande in& ytande, vilket i regel gäller för aktieinne-
hav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. 
Koncernen inräknar till intresseföretag även företag med lägre inne-
hav än 20 procent av rösterna, men där betydande transaktioner i 
form av % nansiering från ägarföretaget till investeringsobjektet sker. 
Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden 
och värderas inledningsvis till anska$ ningsvärde.

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

28



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

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

Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valu-
tan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valuta-
kursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträk-
ningen. Koncernen använder sig inte av säkringsredovisning.

Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anska$ ningsvärde 
med avdrag för avskrivningar. I anska$ ningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anska$ -
ningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade rest-
värdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt 
 följande:
- inventarier och installationer 2–5 år

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

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

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

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anska$ ningsvärdet över-
stiger det verkliga värdet på Koncernens andel av det förvärvade 
dotter bolagets/intresseföretagets identi% erbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som 
immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas separat testas årligen 
för att identi% era eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till 
anska$ ningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Ned-
skrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring 
av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den good-
will som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning 
av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassa-
genererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter 

som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov 
till goodwillposten. Collector AB-koncernen fördelar goodwill till 
 Collector Finance & Law AB och Collector Credit AB.

Programvara
Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de utgifter 
som uppstått då den aktuella programvaran förvärvats och satts i 
drift. Dessa aktiverade utgifter skrivs av under den bedömda nytt-
jandeperioden (fem år).

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

Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som till-
gång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, 5 år.

Nedskrivningar av icke-$ nansiella tillgångar
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning 
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde över-
stiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grup-
peras tillgångar på de lägsta nivåer där det % nns separata identi% er-
bara kassa& öden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra 
än % nansiella tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

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

Finansiella tillgångar
Koncernen klassi% cerar sina % nansiella tillgångar i följande kate gorier: 
% nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen, lånefordringar och kundfordringar, samt % nansiella tillgångar 
som kan säljas. Klassi% ceringen är beroende av för vilket syfte den 
% nansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassi% ce-
ringen av de % nansiella tillgångarna vid det första redovisningstill-
fället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via  resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen är % nansiella tillgångar som innehas för handel. En % nansiell 
tillgång klassi% ceras i denna kategori om den förvärvas huvudsak-
ligen i syfte att säljas inom kort. Derivat och aktier i noterade bolag 
klassi% ceras som att de innehas för handel då bolaget inte tillämpar 
säkringsredovisning.

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

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avse-
ende kategorin % nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och 
ingår i resultaträkningens post Andra vinster/förluster – netto. 
 Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin % nansiella  till gångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultat-
räkningen som en del av övriga intäkter när koncernens rätt att 
erhålla betalning har fastställts.

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

Verkligt värde för börsnoterade värdepapper baseras på aktuella 
köpkurser.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är % nansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstill-
gångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 måna-
der efter balansdagen, vilka klassi% ceras som anläggningstillgångar. 
Lånefordringar och kundfordringar klassi% ceras som Kundfordringar 
och andra fordringar i balansräkningen.

Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet 
anska$ ningsvärde med tillämpning av e$ ektivräntemetoden.

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

Finansiella tillgångar som kan säljas värderade till verkligt värde 
över eget kapital och % nansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen redovisas efter anska$ ningstidpunkten 
till verkligt värde.

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

Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument åter-
% nns i not 15.

Kundfordringar och andra fordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och där-
efter till upplupet anska$ ningsvärde med tillämpning av e$ ektiv-
räntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminsk-
ning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när 
det % nns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna 
erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga 

villkor. Väsentliga % nansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet 
för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå % nansiell 
rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna 
sedan mer än 60 dagar) betraktas som indikatorer på att ett ned-
skrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens 
storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och nuvärdet av bedömda framtida kassa& öden. Tillgångens redo-
visade värde minskas genom användning av ett värdeminsknings-
konto och förlusten redovisas i resultaträkningen i posten övriga 
kostnader. När en kundfordran inte kan drivas in, skrivs den bort 
mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning av 
belopp som tidigare har skrivits bort krediteras övriga kostnader 
i resultaträkningen.

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

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

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

Upplåning
Finansiella skulder som inte klassi% ceras som Skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas initialt till verkligt 
värde med tillägg för transaktionskostnader och därefter till upp-
lupet anska$ ningsvärde med tillämpning av e$ ektivräntemetoden. 
Denna kategori omfattar bland annat skulder till allmänheten och 
skulder till kreditinstitut.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anska$ ningsvärde med tillämpning av e$ ek-
tivräntemetoden.

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

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

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

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

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Kon-
cernen 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 o$ entligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. 
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida 
betalningar kan komma koncernen tillgodo.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell 
förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett 
ut& öde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och 
beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för 
omstrukturering innefattar kostnader för uppsägning av leasing-
avtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs för fram-
tida rörelseförluster.

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
 kommer att erhållas för koncernens löpande verksamhet. Intäkter 
redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter elimine-
ring 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. Koncernen grundar sina 
bedömningar på historiska utfall och förväntade kassa& öden.

Om några omständigheter uppstår som kan förändra den 
ursprungliga uppskattningen av intäkter eller kostnader omprövas 
uppskattningarna. Dessa omprövningar kan resultera i ökningar 
eller minskningar i uppskattade intäkter eller kostnader och påver-
kar intäkterna under den period då de omständigheter som föran-
ledde ändringen kom till företagsledningens kännedom.

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med 
 tillämpning av e$ ektivräntemetoden. När värdet på en fordran har 
gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det åter-
vinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassa& öde, 
diskonterat med den ursprungliga e$ ektiva räntan för instrumentet, 
och fortsätter att lösa upp diskonteringse$ ekten som ränteintäkt.

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

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 
behålls av leasegivaren klassi% ceras som operationell leasing. Intäk-
ter och betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för 
eventuella incitament från leasegivaren) intäktsförs respektive kost-
nadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Utdelningar
Utdelning till Moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i kon-
cernens % nansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns 
av moderbolagets aktieägare.

Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika % nan-
siella risker: marknadsrisk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt 
värde, ränterisk i kassa& ödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncer-
nens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbar-
heten på de % nansiella marknaderna och eftersträvar att minimera 
potentiella ogynnsamma e$ ekter på koncernens % nansiella resultat. 
Koncernen använder derivatinstrument för viss riskexponering.

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

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

Enligt koncernens riskhanteringspolicy ska valutaexponeringen 
vara minimal. Den valutaexponering som uppkommer hanteras 
genom att skulder matchas med fordringar i samma valuta. Valuta-
terminer används om matchning inte är möjlig. Säkringsredovisning 
tillämpas ej på dessa ekonomiska säkringar. För utstående ford-
ringar respektive skulder i olika valutor se not 16 och 20.
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Om den svenska kronan hade förändrats med 4 procent mot EUR 
skulle årets resultat per den 31 december 2007 ha varit 689 TSEK 
högre/lägre, till största delen som en följd av vinster/förluster vid 
omräkning av kundfordringar och valutakursdi$ erenser vid omräk-
ning av upplåning i EUR.

Om den svenska kronan hade förändrats med 10 procent mot 
USD skulle årets resultat per den 31 december 2007 ha varit 175 
TSEK högre/lägre, till största delen som en följd av vinster/förluster 
vid omräkning av kundfordringar och valutakursdi$ erenser vid 
omräkning av upplåning i USD.

Om den svenska kronan hade förändrats med 10 procent mot 
NOK skulle årets resultat per den 31 december 2007 ha varit 110 
TSEK högre/lägre, till största delen som en följd av vinster/förluster 
vid omräkning av kundfordringar och valutakursdi$ erenser vid 
omräkning av upplåning i NOK.

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

Koncernens placering är aktier i noterade bolag.

Ränterisk avseende kassa% öden och verkliga värden
Koncernen har rörlig ränta som dock enligt branschpraxis endast 
ändras vid större förändringar av marknadsräntan. Ränterisken för 
koncernen är dock väldigt liten, eftersom koncernen har en relativt 
stor räntemarginal mellan ränta ut mot kund och koncernens egen 
% nansieringsränta. En ökad marknadsränta påverkar lönsamheten 
kortsiktigt men risken för förlust är mycket liten.

Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för 
 ränterisk avseende kassa& öde. Koncernens upplåning består enbart 
i rörlig ränta och innefattar ett & ertal valutor. Koncernen har ett fåtal 
räntederivat. Omfattningen är relativt liten och de bedöms därav 
inte påverka koncernens resultat nämnvärt. Påverkan beskrivs i 
tabell under avsnittet likviditetsrisk.

Om räntorna på upplåningen per den 31 december 2007 hade 
varit 200 punkter högre/lägre hade vinsten efter skatt för räken-
skapsåret varit 5 345 TSEK högre/lägre, huvudsakligen som en e$ ekt 
av högre/lägre räntekostnad för upplåning med rörlig ränta.

Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå genom fastställd policy. Kredit-
risk uppstår främst genom utestående fordringar och avtalade 
transaktioner. Om det % nns oberoende kreditbedömningar för kun-
der används dessa och i då dessa saknas görs en riskbedömning där 
kunders kreditvärdighet där dennes % nansiella ställning beaktas. 
Individuella risklimiter fastställs baserat på kreditbedömningar i 
enlighet med de gränser som satts av styrelsen.
Analyserade risker per kreditportfölj:
1. Förfallna krediter
2. Sälj% nans
3. Privatlån
4. Fakturaköp 
5. Micro Mezzanine

Förfallna krediter
Verksamhetens identi% erade kreditrisker uppstår dels i samband 
med förvärv av nya kreditportföljer, dels löpande och totalt för alla 
portföljer.

Riskhanteringen vid förvärv av nya kreditportföljer utgörs dels av 
en omfattande analys av övertagen kreditportfölj samt simuleringar 
och känslighetsanalys i olika värderingsmodeller i samband med 
prissättningen. Därutöver görs så kallad due diligence av hela och 
delar av portföljen för att säkerställa att erhållna uppgifter överens-
stämmer med verkligheten.

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

Sälj! nans
Collector bedömer att riskerna generellt för verksamheten är 
mycket små i huvudsak därför att kreditförlusterna är relativt små 
i förhållande till den löpande avkastningen men också därför att 
krediterna är relativt små och med korta löptider.

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

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

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

Privatlån är blancokrediter till privatpersoner i Sverige, Norge och 
Finland på mellan 10 000 och 30 000 kr med låneperioder på i 
huvudsak mellan 1 år och 5 år.

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

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

Koncernen har valt en jämfört med branschen i övrigt lägre risk-
nivå, vilket fortfarande ger en mycket god avkastning men liten risk 
för kreditförluster. Kreditriskerna bedöms vara i paritet med öviga 
kreditportföljer (undantag mezzanine-lån) trots högre genomsnitt-
lig kredit per kund, pga korta kredittider och noggrann kreditpröv-
ning och uppföljning. Av den totala fordran i kreditportföljtabellen 
nedan är den teoretiska kreditrisken hela portföljen.

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

Varje lån föregås av en ingående analys som godkänts av bola-
gets kreditkommittén och styrelsen. Både låntagaren och a$ ären i 
sig analyseras och mycket fokus läggs på en känslighetsanalys där 
utgångspunkten är att det skall vara osannolikt att koncernen för-
lorar sitt kapital. Löpande uppföljning och kontroll och bolaget 
bedömer mot den bakgrunden att trots att riskerna är högre jäm-
fört med övriga portföljer så erhålls en mycket god riskjusterad 
avkastning. Av den totala fordran i kreditportföljtabellen nedan är 
den teoretiska kreditrisken noll då säkerheter % nns för samtliga ford-
ringar.
Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2007. 
  
Lån och 
fordringar Belopp

Inom 
avtalad tid Förfallna

Nedskriv-
nings behov

Förfallna krediter 50 693 0 50 693 E.T*

Sälj% nans 333 421 326 415 7 006 0

Privatlån 206 180 205 392 788 0

Fakturaköp 67 593 58 355 9 238 0

Micro Mezzanine 
lån 119 145 119 145 0 0

Övriga 45 558 7 308 38 250 0

822 590 716 615 105 975 0
      
Nedanstående tabell visar fordringar per kategori 2006.   

Lån och fordringar Belopp
Inom 

avtalad tid Förfallna
Nedskriv-

nings behov

Förfallna krediter 53 090 0 53 090 E.T*

Sälj% nans 208 041 203 670 4 371 0

Privatlån 38 872 38 273 599 0

Fakturaköp 63 621 54 926 8 695 0

Micro Mezzanine 
lån 40 329 40 321 8 0

Övriga 17 749 1 960 15 789 0

421 702 339 150 82 552 0

* Förfallna krediter. Fordringarnas nomiella belopp överstiger redovisat värde och redovi-
sas till amorterat anska$ ningsvärde.

Alla fordringar under rubriken förfallna i tabellen ovan är förfallna 
med mellan 1–60 dagar. Det gäller inte förfallna krediter och övriga 
fordringar, eftersom samtliga är förfallna mer än 60 dagar. Uppfölj-
ningar görs löpande och bevakas noga, därav föreligger inget ned-
skrivningsbehov för samtliga fordringar.

Likviditetsrisk
Koncernen har utifrån ett balansräkningsperspektiv en låg likvidi-
tetsrisk. På tillgångssidan % nns i huvudsak utlåning med relativt 
korta löptider. Utlåning med längre löptid än 18 månader utgör en 
mindre del av koncernens totala fordringar och täcks till stor del 
upp av eget kapital.

För att reducera likviditetsrisken i inlåningen från allmänheten 
har koncernen från bank en back-up facilitet på för närvarande 
35 Mkr med möjlighet till utökning. Den får endast utnyttjas om 
inlåningsvolymerna minskar. I övrigt innebär våra räntevillkor förde-
lar för kunder som bibehåller kapitalet 12 eller 24 månader. Mindre 
än 50 procent av inlåningen är placerad på sk avista-konton.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt 
med likvida medel och kortfristiga placeringar med en likvid mark-
nad, tillgänglig % nansiering genom avtalade kreditfaciliteter och 
möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av verksam-
hetens karaktär krävs & exibilitet och goda möjligheter till % nansie-
ringen. Ledningen har löpande uppföljning och kontroll av behovet 
och kan genom att upprätthålla avtal om lyftningsbara krediter 
minimera likviditetsrisken i koncernen.

Ledningen följer också noga rullande prognoser för koncernens 
likviditetsreserv på basis av förväntade kassa& öden.

Nedanstående tabell analyserar koncernens % nansiella skulder 
som kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på 
balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De 
belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade 
kassa & ödena. De belopp som förfaller inom 12 månader överens-
stämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringse$ ekten är 
oväsentlig.

Mindre än 
1 år

Mellan 
1 och 2 år

Mellan 
2 och 5 år

Mer än 
5 år

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

Inlåning från 
allmänheten –166 372 –55 736 0 0

Derivatinstrument –869 –330 –397 0

Leverantörsskulder 
och andra skulder –68 893 0 0 0

Per 31 december 2006
Banklån –207 896 –1 720 –5 161 –794

Inlåning från 
allmänheten –146 519 –4 080 0 0

Derivatinstrument –307 –307 –345 0

Leverantörsskulder 
och andra skulder –29 177 0 0 0

Nedanstående tabell analyserar koncernens % nansiella derivatin-
strument som kommer att regleras brutto, uppdelade efter den tid 
som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfalloda-
gen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonte-
rade kassa& ödena. De belopp som förfaller inom 12 månader över-
ensstämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringse$ ekten 
är oväsentlig.         

Mindre än 1 år

Per 31 december 2007
Valutaterminskontrakt:

- ut& öde 539

- in& öde 0

Per 31 december 2006
Valutaterminskontrakt:

- ut& öde 0

- in& öde 1 158

Samtliga av koncernens valutaterminer 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 & erårsplaner genom 
årliga strategigenomgångar där bolagets vision och mål enligt 
a$ ärsplanen 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 be% ntliga och eventuellt nya ägare. Denna hand-
lingsplan minskar kapitalrisken och bidrar till att bolaget är väl rustat 
för att möta en situation som kräver ytterligare kapital.  

Kapitalrisken i koncernen kopplas också till de behov och krav 
som ägare, % nansiärer och myndigheter ställer på bolaget. Kapital-
täckningsgrad och soliditet är två viktiga nyckeltal för att bedömma 
kapitalrisken i koncernen. 

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

2007 2006

Totala tillgångar 976 678 565 326

Eget kapital 166 808 140 489

Soliditet, % 17,1 24,9
       

Minskningen i soliditet under 2007 var främst en följd av den orga-
niska expansion koncernens dotterbolag har gjort under året.

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på % nansiella instrument som handlas på en aktiv 
marknad (tex % nansiella tillgångar som innehas för handel och 
% nansiella tillgångar som kan säljas) baseras på noterade marknads-
priser på balansdagen. Det noterade marknadspriset som används 
för koncernens % nansiella tillgångar, är den aktuella köpkursen.

Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av 
bedömda framtida kassa& öden. Verkligt värde för valutatermins-
kontrakt fastställs genom användning av noterade kurser för valuta-
terminer på balansdagen.

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

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

Viktiga uppskattningar och antaganden 
för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, de% nitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resulta-
tet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag 
nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov före-
ligger för goodwill. Återvinningsvärden för kassagenererande enhe-
ter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 13).

Intäktsredovisning
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av 
% nansierade projekt tillhörande intressebolag. Successiv vinstavräk-
ning innebär att koncernen måste göra uppskattningar av hur stor 
del av projektet som färdigställts per balansdagen.

Förfallna krediter
Koncernen redovisar intäkter på förfallna krediter efter en nuvärdes-
beräkning på förväntade framtida kassa& öden. Bedömning och 
uppföljning av kassa& öden görs löpande under året för att säker-
ställa att beräkningen är korrekt. Intäkterna justeras över resultat-
räkningen i den mån kassa& ödena skulle avvika mot prognos.

Upplupen provisionsintäkt
Med upplupen provisionsintäkt menas en beräknad intäkt avse-
ende pågående uppdrag som baseras på ärendebalansen inom 
avancerad inkasso per bokslutsdagen. Värdet av intäkterna är upp-
tagna till 90% av beräknat verkligt värde. Värdet av intäkterna har 
även reducerats med kostnader avseende återstående åtaganden.

Övergång till redovisning enligt IFRS 
Koncernen upprättar från och med 2007 % nansiella rapporter enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits 
av EU. För koncernen föreligger ingen skillnad mellan IFRS och IFRS 
såsom de antagits av EU.

Koncernen upprättar redovisning enligt IFRS för samtliga perio-
der som presenteras i årsredovisningen. Vid övergång till redovis-
ning enligt IFRS tillämpar koncernen IFRS 1, vars regler föreskriver 
hur övergången ska redovisas. IFRS 1 kräver att koncernen fastställer 
en sk öppningsbalans vilket är ingående balanser i den tidigaste 
jämförelseperioden. För koncernen är detta 1 januari 2006. E$ ekten 
på ingående eget kapital per detta datum redovisas direkt i eget 
kapital med beaktande av uppskjuten skatt. För koncernen har föl-
jande e$ ekter identi% erats.

Företagsförärv och redovisning av goodwill: IFRS 1 ger företag en 
valmöjlighet att redovisa förvärv före övergångsdatum enligt IFRS 3 
Företagsförvärv eller enligt tidigare tillämpade principer. Koncernen 
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har valt att inte tillämpa IFRS 3 på företagsförvärv genomförda före 
1 januari 2006. 

Enligt IFRS skrivs inte goodwill av över en förväntad livslängd 
utan istället testas det bokförda värdet minst en gång per år genom 
ett nedskrivningstest. Om det bokföra värdet inte kan återvinnas 
skrivs goodwill ned till det belopp som beräknas kunna återvinnas. 
Vid övergång till redovisning enligt IFRS per 1 januari 2006 har den 
goodwill som tidigare redovisats testats för nedskrivning utan att 
nedskrivningsbehov anses föreligga. För 2006 och 2007 har enligt 
IFRS inga avskrivningar gjorts. Ytterligare nedskrivningstester har 
genomförts per 31 december 2006 och 31 december 2007 utan att 
nedskrivningsbehov har funnits. 

Redovisning av % nansiella instrument: Enligt IFRS ska samtliga 
derivatinstrument värderas till verkligt värde i balansräkningen med 
värdeförändringen redovisad över resultaträkningen såvida inte 
säkringsredovisning föreligger. Koncernen har valt att inte tillämpa 
säkringsredovisning. Således marknadsvärderas % nansiella derivat-
instrument över resultaträkningen. Vid övergången till redovisning 
enligt IFRS 1 januari 2006 har den ingående e$ ekten av att mark-
nadsvärdera derivatinstrument redovisats direkt mot eget kapital 
och balanserad vinst med beaktande av uppskjuten skatt. 

I samband med övergången till IFRS har bolaget bestämt sig för 
att ändra princip vid redovisning av omsättning i resultaträkningen. 
Övergången påverkar inte rörelseresultatet men får e$ ekt på 
omsättningen och kostnadssidan.

E& ekten av IFRS på eget kapital visas nedan:

Ingående balans 2006 påverkan på eget kapital
EK enligt tidigare principer 49 761

Derivatinstrument –1 614*

Uppskjuten skatt på IFRS justering 452

Eget kapital enligt IFRS 48 599

Resultat 2006
Kundintäkter –28 705

Anska$ ningsvärde avvecklade krediter 28 705

Årets resultat enligt tidigare principer 10 961

Återläggning avskrivning goodwill 4 372

Värdeändring derivatinstrument 157

Uppskjuten skatt på IFRS justering –44

Årets resultat enligt IFRS 15 446

Utgående balans 2006 påverkan på eget kapital
EK enligt tidigare principer 137 166

Derivatinstrument –1 457*

Återläggning avskrivning goodwill 4 372

Uppskjuten skatt på IFRS justering 408

Eget kapital enligt IFRS 140 489

* Av derivatinstrument 2006 01 01 utgjorde 3 298 tillgång och 4 465 skuld. Per 2006 12 31 
utgjorde derivatinstrument uppgående till 2 505 tillgångar och 3 962 skulder.   
       

Not 1  Intäkter

Intäkter per väsentligt intäktsslag Sverige Norge Finland Övrigt
Totalt 

Koncernen

Koncernen resultat per 2007
Kundintäkter 134 723 1 573 6 818 912 144 026

Leasingintäkter 17 089 — — — 17 089

Provisionsintäkter 8 276 147 1 500 56 9 979

Återvinning inkasso 12 511 — — — 12 511

Ränteintäkter 32 799 3 403 8 022 316 44 540

205 398 5 123 16 340 1 284 228 145
Koncernen resultat per 2006
Kundintäkter 95 195 1 122 1 398 270 97 985

Leasingintäkter 16 031 — — — 16 031

Provisionsintäkter 7 892 56 140 22 8 110

Återvinning inkasso 1 013 — — — 1 013

Ränteintäkter 20 341 4 668 1 529 49 26 587

140 472 5 846 3 067 341 149 726

Not 2  Övriga intäkter       
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Koncernen
Försäkringsersättningar 12 —

12 —
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Not 3  Anställda och personalkostnader       

Medelantalet anställda
2007-01-01

–2007-12-31 varav män, %
2006-01-01

–2006-12-31 varav män,%

Koncernen
Sverige 91 35 74 36

Koncernen totalt 91 35 74 36

2007–12-31 2006-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Koncernen totalt
Styrelsen 29 29

Övriga ledande befattningshavare 25 25

         2007-12-31     2006-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och  

ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Koncernen 31 417 13 677 27 417 12 148

(varav pensionskostnad) (2 631) (2 493)

Koncernen totalt 31 417 13 677 27 417 12 148
(varav pensionskostnad) 1) (2 631) 1) (2 493)

1) Av koncernens pensionskostnader avser 652 (f.å. 731) gruppen styrelse och VD.

           2007-12-31         2006-12-31

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

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Koncernen i Sverige 1 147 30 270 2 070 25 347

Koncernen totalt 1 147 30 270 2 070 25 347

Med verkställande direktören har avtal trä$ ats om uppsägningstid 
uppgående till tolv månader med full lön. 

Aktierelaterad ersättning    
Collector AB beslöt på årsstämma 2007 03 23 att utge tecknings-
optioner till ledande befattningshavare som ger innehavaren rätt 
att teckna lika många aktier i Collector AB. Bolaget kommer därmed 
emittera 118 000 aktier utan företrädesrätt för be% ntliga aktieägare. 
De som omfattas av programmet är ledande befattningshavare och 
styrelseledamöter.      

Teckningstid var 31 mars 2007 och intjänande period är 31 mars 
2007 t o m 28 februari 2010. Inlösen kan därefter ske 1 mars 2010 t o m 

31 mars 2010 med ett lösenpris uppgående till 198 kr per aktie. För-
tidsinlösen är möjlig vid en försäljning av bolaget.   

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

Not 4  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
2007-01-01 

–2007-12-31
2006-01-01 

–2006-12-31

Koncernen
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande –2 003 –931

Leasingobjekt –13 170 –11 871

Övervärde fordringar –2 282 –2 153

Inventarier –2 184 –2 255

–19 639 –17 210
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Not 9  Aktuell skatt 
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Koncernen
Periodens inkomstskatt –9 174 –5 619

Uppskjuten skatt –1 893 158

–11 067 –5 461

Avstämning 
av e$ ektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 40 267 20 907

Skatt enligt gällande skattesats för moder bolaget 28,0 –11 275 28,0 –5 854

Ej avdragsgilla kostnader 28,0 –490 28,0 –1 385

Underskottsavdrag 28,0 — 28,0 836

Avskrivning av koncernmässigt övervärdet 28,0 –642 28,0 –603

Obeskattade reserver på dotterbolagsnivå 28,0 2 710 28,0 1 343

Skattemässig förändring av verkligt värde instrument 28,0 523 28,0 44

–9 174 –5 619

Not 8  Finansiella intäkter och kostnader 
2007-01-01 

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Koncernen
Utlåning till allmänheten — 909

Utlåning till kreditinstitut 103 —

Inlåning från kreditinstitut –17 314 –9 106

Inlåning från allmänheten –6 764 –5 038

Verkligt värde-resultat på 
% nansiella instrument 1 152 —

Finansiella poster netto –22 823 –13 235
      

Not 7  Leasingkostnader  
Mindre än 

1 år
Mellan 
1–5 år

Mellan 
6–10 år

Hyra lokaler etc. 3 634 8 990 6 510

Hyra bilar 620 460 —

4 254 9 450 6 510

Not 6  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Koncernen
KPMG  — —

Revisionsuppdrag 685 659

Andra uppdrag — 100

Revisorsgruppen i Borås — —

Andra uppdrag 65 —

Not 5  Andra vinster/förluster – netto 
2007-01-01 

–2007-12-31
2006-01-01 

–2006-12-31

Andra % nansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen:

Verkligt värde förluster på derivat och 
aktier i noterade bolag –357 –884

–357 –884
      

2007 2006

Resultat som är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 29 200 15 446

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 2 133 1 592

Resultat per aktie före utspädning (kr per aktie) 13,69 9,70

Resultat per aktie efter utspädning (kr per aktie) 13,69 9,70

Före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat 
som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med ett 

Not 10  Resultat per aktie

vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden 
exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av moder-
bolaget (se not aktiekapital).
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Utdelningar som betalats ut under 2007 och 2006 uppgick till 8 532 
(4,00 kr per aktie) respektive 1 710 (1,43 kr per aktie). På bolagsstäm-

Not 13  Immateriella tillgångar 

Balanserade utgifter 2007-12-31 2006-12-31

Koncernen
Ackumulerade anska! ningsvärden

Vid årets början 6 399 3 410

Avyttringar –529 —

Nyanska$ ningar 8 491 2 989

14 361 6 399
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –2 529 –1 598

Avyttringar 529 —

Årets avskrivning enligt plan –2 003 –931

–4 003 –2 529
Redovisat värde vid periodens slut 10 358 3 870

Goodwill 2007-12-31 2006-12-31

Ackumulerade anska! ningsvärden

Vid årets början 43 712 46 681

Avyttringar och nedläggning av verksamhet — –2 969

43 712 43 712

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE) 
identi% erade per juridisk enhet. 

Koncernens goodwill är fördelat på 42 615 (42 615), Collector 
Finance & Law AB, respektive 1 097 (1 097), Collector Credit AB. 

Nedskrivningsprövning avseende goodwill för respektive KGE har 
utförts inför årsbokslutet. Beräkningarna utgår från uppskattade 
framtida kassa& öden efter skatt baserade på % nansiella prognoser 

som godkänts av företagsledningen och som täcker en treårsperiod. 
Kassa& öden bortom treårsperioden extrapoleras med hjälp av 
bedömd tillväxttakt med 2,0 procent och en diskonteringsränta efter 
skatt på 7,8 procent. Den genomsnittliga tillväxttakt som används 
baseras på bolagets egna planer och bedömningar om framtida 
utveckling. Den diskonteringsränta som används anges före skatt. 

Enligt beräkningar föreligger inget nedskrivningsbehov.

2007-12-31 2006-12-31

Koncernen
Ackumulerade anska! ningsvärden

Vid årets början 53 949 50 444

Nyanska$ ningar 21 372 23 944

Avyttringar och utrangeringar –16 965 –20 439

58 356 53 949

2007-12-31 2006-12-31

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –22 545 –19 078

Avyttringar och utrangeringar 9 538 10 659

Årets avskrivning enligt plan på 
anska$ ningsvärden –15 354 –14 126

–28 361 –22 545
Redovisat värde vid periodens slut 29 995 31 404
       

Not 12  Materiella tillgångar  

Not 11  Utdelning   

NOTER

man den 28 mars 2008 kommer en utdelning avseende räkenskaps-
året 2007 på 5,00 kr per aktie, totalt 10 665, att föreslås.   
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Not 14  Innehav i intresseföretag       

2007-12-31 2006-12-31

Vid årets början 0 0

Ökning genom rörelseförvärv 114 19

Försäljning 0 –19

Resultatandel 1 152 0

Utgående balans 1 266 0
         
Koncernens andel av resultatet i de viktigaste intresseföretagen, vilka alla är onoterade är som följer:     
          

Namn Registreringsland Tillgångar Skulder Intäkter Resultat Ägarandel %

2007

E-Travel Europe AB Sverige 4 499 4 499 2 113 -92 16

Katrinplommon Holding AB Sverige 2 672 2 672 0 295 20

SM Baden Holding AB Sverige 3 500 3 500 0 1 160 13

Fogden 1 AB Sverige 1 555 1 555 0 –132 20

ALM Equity Fastighet 1 AB Sverige 2 611 2 611 0 –79 20

Fastighets AB Stråvalla Sverige 100 100 0 0 25

14 937 14 937 2 113 1 152

Not 15  Derivatinstrument

2007-12-31 2006-12-31

Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Ränteswappar 1 962 3 214 2 505 3 962

Valutaterminskontrakt — 539  — —

Summa 1 962 3 753 2 505 3 962

Minus långfristig del:

Ränteswappar –1 962 –3 214 –2 451 –3 906

Valutaterminskontrakt — — — —

Kortfristig del 0 539 54 56
   
(a) Valutaterminskontrakt   
Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt upp-
gick per 31 december 2007 till 45 465 (12 107). Terminerna förfaller 
inom sex månader från balansdagen.
     
(b) Ränteswappar
Det nominella beloppet för utestående ränteswapavtal uppgick per 
31 december 2007 till 20 000 (20 000). Swapparna förfaller under 
2010.

Not 16  Kundfordringar och andra fordringar

2007-12-31 2006-12-31

Kundfordringar 838 240 427 013

Reservering för osäkra fordringar –12 022 –5 311

Kundfordringar – netto 826 218 421 702
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 22 096 22 694

Fordringar på närstående (not 22) 3 471 3 471

851 785 447 867
Minus långfristig del –440 434 –213 678
Kortfristig del 411 351 234 189

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

2007-12-31 2006-12-31

Kundfordringar 826 218 421 702

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 22 096 22 694

848 314 444 396
      
Vissa av koncernens dotterföretag har pantsatt kundfordringar 
 uppgående till 489 787 (204 455) till banker i utbyte mot kontanter. 
Transaktionen har redovisats som upplåning mot säkerhet (not 20). 
I händelse att dotterbolagen inte fullgör sina skyldigheter enligt 
låneavtalet, har långivaren rätt att erhålla kassa& öden från de över-
förda fordringarna. Om dotterföretagen fullgör sina skyldigheter, 
kommer de att uppbära fordringarna och ställa nya fordringar som 
säkerhet.      
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Fortsättning not 16  

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 12 022 (5 311). Före-
taget har gjort beräkningar på förväntade kassa& öden och gjort en 
bedömning att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. 

Per den 31 december 2007 var kundfordringar uppgående till 
33 580 (24 672) förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs 
föreligga. Bolaget gör löpande bedömningar av fordringar under 
året baserat på lösningsgrad och återvinningshastighet. Åldersana-
lysen av dessa kundfordringar framgår nedan:    

2007-12-31 2006-12-31

Mindre än 3 månader 5 577 4 094

3 till 6 månader 4 423 3 249

Mer än 6 månader 23 580 17 329
      
Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar och 
andra fordringar är följande:   

2007-12-31 2006-12-31

SEK 626 784 375 152

EUR 166 612 23 659

NOK 19 620 21 754

USD 5 924 —

GBP 135 —

DKK 3 515 1 137

822 590 421 702

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:  

2007-12-31 2006-12-31

Per 1 januari –5 311 –1 951

Reservering för osäkra fordringar –7 906 –4 401

Fordringar som skrivits bort under 
året som ej indrivningsbara 763 989

Återförda outnyttjade belopp 432 52

Per 31 december –12 022 –5 311
      
Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kund-
fordringar ingår i posten övriga kostnader i resultaträkningen. 
Belopp som redovisas på värdeminskningskontot skrivs vanligen 
bort när koncernen inte förväntas återvinna ytterligare likvida 
medel.    

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar 
ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. 

2007-12-31 2006-12-31

Noterade värdepapper – innehav 
för handel (First North)

- aktier i Sverige 102 682

  
I kassa& ödesanalysen ingår andra % nansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen i kategorin Kassa& öde från den 

Not 17  Andra % nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

löpande verksamheten, som en del av förändringen av rörelsekapi-
talet.  

Förändringar i verkligt värde för andra % nansiella tillgångar värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i Andra vin-
ster/förluster – netto i resultaträkningen (not 5).

Det verkliga värdet för aktierna baseras på deras slutkurs per 
28 december 2007.

Not 18  Likvida medel    

2007-12-31 2006-12-31

Kassa och bank 37 498 31 127
       
  
I likvida medel i kassa& ödesanalysen ingår endast tillgodohavanden 
hos svenska banker.      
 

Not 19  Aktiekapital    

Speci% kation över förändringar i eget kapital åter% nns i rapporten 
koncernens förändringar i eget kapital, vilken följer närmast efter 
balansräkningen.      

Antal aktier 
(tusental)

Per 1 januari 2006 1 194

Emission 398

Per 31 december 2006 1 592
Emission 541

Per 31 december 2007 2 133

Totalt antal aktier är 2 133 070 stycken (1 591 970 stycken) med ett 
kvotvärde på 1 kr per aktie  (1 kr per aktie ). Alla emitterade aktier är 
till fullo betalda. 

NOTER
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2007-12-31 2006-12-31

Långfristig
Banklån 8 875 12 125

Upplåning med ställda säkerheter 
(not 16) — —

Inlåning från allmänheten 53 082 3 886

61 957 16 011
Kortfristig
Upplåning med ställda säkerheter 
(not 16) 489 787 204 455

Inlåning från allmänheten 166 372 146 519

656 159 350 974
Summa upplåning 718 116 366 985

       
  
Banklån    
Banklånen förfaller fram till 2013 och löper med en genomsnittlig 
rörlig ränta på 5,88 procent per år (4,43 procent per år).

I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot 
säkerhet på 489 787 (204 455). Säkerhet för banklån utgörs av pant-
satta aktier i dotterbolag . För annan upplåning mot säkerhet har 
kundfordringar pantsatts (not 16). Av inlåning från allmänheten är 
181 762 garanterade av Riksgälden (fd IGN).

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

2007-12-31 2006-12-31

6 månader eller mindre 608 366 275 168

6–12 månader 47 793 75 806

1–5 år 61 957 16 011

718 116 366 985

E$ ektiva räntor på balansdagen var som följer:

% 2007-12-31 2006-12-31

Banklån

- SEK 5,88 4,43

Upplåning med ställda säkerheter

- SEK 5,56 4,13

- EUR 5,74 4,69

- NOK 6,58 4,76

- USD 5,60 —

- GBP 6,57 —

- DKK 5,94 4,85

Inlåning från allmänheten

- SEK, direktkonto 4,50 3,25

- SEK, ettårskonto 4,75 4,00

- SEK, tvåårskonto 5,00 5,00
       

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

     Redovisat värde     Verkligt värde

2007 2006 2007 2006

Banklån 8 875 12 125 8 875 12 125
      
Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovi-
sade värde, eftersom diskonteringse$ ekten inte är väsentlig. 

Redovisade belopp för kortfristig upplåning utgör en god 
approximation av dess verkliga värde. 

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

2007-12-31 2006-12-31

SEK 557 314 340 404

EUR 148 320 19 446

NOK 3 412 6 214

USD 6 221 —

GBP 137 —

DKK 2 712 921

718 116 366 985

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

Rörlig ränta 2007-12-31 2006-12-31

- löper ut inom ett år 290 213 39 545
     

De lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfacili-
teter som ses över vid varierande tidpunkter under 2008. De andra 
lånemöjligheterna har tagits fram för att hjälpa till att % nansiera den 
föreslagna expansionen av koncernens verksamhet.   
      

Not 20  Upplåning 
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Not 21  Uppskjuten skatt 

2007-12-31 2006-12-31

Uppskjutna skatteskulder:
Avsättning för uppskjuten skatt i obeskattade reserver 7 571 4 861

Avsättning för uppskjuten skatt hänförlig till övervärde 5 172 5 425

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

Verkligt-värde justering 115 –408

19 494 16 514
Uppskjutna skatteskulder:
- uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader 19 494 16 514

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:
Ingående balans 16 514 19 013

Förändring hänförlig till försäljning av dotterbolag — –2 774

Uppskjuten skattefordran 641 —

Ökning uppskjuten skatt hänförlig till övervärde 389 389

Ökning verkligt värde justering 57 44

Redovisning i resultaträkningen (not 9) 1 893 –158

Utgående balans 19 494 16 514
             
   

2007-12-31 2006-12-31

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

- CI Förvaltning AB 3 471 3 471

Fordringar på närstående härrör till största delen från försäljningen 
av dotterbolag till CI-förvaltning. Koncernen innehar inte några 
säkerheter för dessa fordringar. Avbetalningsplan upprättad med 
första avbetalning under 2008.     
       

  

Not 23   Händelser efter balansdagen 
     
Inga händelser av avvikande karaktär eller med stor betydelse har 
inträ$ at efter årsbokslutets upprättande. 

NOTER

2007-12-31 2006-12-31

Utlåning till intresseföretag
Vid årets början 7 906 0

Lån som utbetalats under året 20 694 7 625

Erhållna amorteringar 0 0

Ränteintäkter 653 281

Erhållen ränta 0 0

Vid årets slut 29 253 7 906

Alla lån som utbetalats till intresseföretag under året, uppgående till 
20 694 (7 625), har säkerställts genom pant i fastighet.

Lånen till intresseföretag förfaller inom perioden 2008–2009 och 
löper med en ränta mellan 5,0–7,0 procent (7 procent). 

Ingen reservering har krävts under 2007 eller 2006 för de lån som 
beviljats intresseföretag.     
      

Not 22  Transaktioner med närstående
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Resultaträkning, moderbolaget
Belopp i TSEK Not

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

Övriga rörelseintäkter 25 386 7 922
386 7 922

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 26 –10 296 –5 583
Personalkostnader 27 –5 696 –4 185
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 28 –907 –420
Rörelseresultat –16 513 –2 266

Resultat från $ nansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 29 37 —
Räntekostnader och liknande resultatposter 30 –1 222 –1 584
Resultat efter $ nansiella poster –17 698 –3 850

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 31 –278 –4 396
Resultat före skatt –17 976 –8 246

Skatt på årets resultat 32 5 448 3 311
Årets resultat –12 528 –4 935
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Balansräkning, moderbolaget
Belopp i TSEK Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 33 2 886 1 562

2 886 1 562
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 34 595 92

595 92
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 36 119 010 119 010
Innehav i intresseföretag 35 114 —
Fordringar hos koncernföretag 3 471 3 471

122 595 122 481
Summa anläggningstillgångar 126 076 124 135

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 240 103
Fordringar hos koncernföretag 18 000 25 013
Övriga fordringar 2 424 3 214
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 258 323

20 922 28 653

Kortfristiga placeringar 38 102 682

Kassa och bank 158 310
Summa omsättningstillgångar 21 182 29 645
SUMMA TILLGÅNGAR 147 258 153 780
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Belopp i TSEK Not 2007-12-31 2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 133 070 aktier) 2 133 1 592
Nyemission under registrering — 65 754
Reservfond 21 471 21 471

23 604 88 817
Fritt eget kapital
Överkursfond 80 732 9 869
Balanserad vinst 17 584 18 092
Årets resultat –12 528 –4 935

85 788 23 026
109 392 111 843

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 39 4 674 4 396

4 674 4 396
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 40 8 875 12 125

8 875 12 125
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 447 769
Skulder till koncernföretag 18 961 19 736
Skatteskulder 846 3 531
Övriga skulder 354 498
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 2 709 882

24 317 25 416
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 147 258 153 780
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Ställda säkerheter och 
 ansvarsförbindelser, moderbolaget
Belopp i TSEK Not 2007-12-31 2006-12-31

Ställda säkerheter 41
För egna skulder och avsättningar
Aktier Collector Credit AB 61 200 8 813
Summa ställda säkerheter 61 200 8 813

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för Collector Finance & Law AB 15 000 —
Borgensförbindelser till förmån för Collector Credit AB 40 000 10 000

55 000 10 000

Generell obegränsad borgen för Collector Credit AB.     

    

Eget kapital, moderbolaget
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital 

Nyemission 
under 

 registering Reservfond Överkursfond Fritt eget kapital

Moderbolaget
Vid årets början 1 592 65 754 21 471 9 869 13 157
Koncernbidrag 18 000
Skattee' ekt på koncernbidrag –5 040
Registerad nyemission 541 –65 754 — 70 863
Utdelning –8 533
Årets resultat –12 528
Vid årets slut 2 133 — 21 471 80 732 5 056
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Kassa& ödesanalys, moderbolaget
Belopp i TSEK

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter * nansiella poster –17 698 –3 850
Justeringar för poster som inte ingår i kassa+ ödet, m m
– Avskrivningar 907 420

–16 791 –3 430

Betald skatt –3 925 1 807
Kassa& öde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –20 716 –1 623

Kassa$ öde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 27 379 –3 952
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 1 586 –72 420
Kassa& öde från den löpande verksamheten 8 249 –77 995

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –2 150 –1 369
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –584 —
Avyttring av materiella anläggningstillgångar — 43
Investeringar i * nansiella tillgångar –114 —
Avyttring/minskning av * nansiella tillgångar 580 3 206
Kassa& öde från investeringsverksamheten –2 268 1 880

Finansieringsverksamheten
Nyemission 5 650 78 154
Upptagna lån — —
Amortering av låneskulder –3 250 –275
Utbetald utdelning –8 533 –1 710
Kassa& öde från $ nansieringsverksamheten –6 133 76 169

Årets kassa& öde –152 54
Likvida medel vid årets början 310 256
Likvida medel vid årets slut 158 310

47



Not 27  Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda
2007-01-01

–2007-12-31 varav män, %
2006-01-01 

–2006-12-31 varav män, %

Moderbolaget
Sverige 3 67 3 67

Totalt i Moderbolaget 3 67 3 67

2007-12-31 2006-12-31

Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %

Moderbolag
Styrelsen 29 29

Övriga ledande befattningshavare 25 25

     2007-12-31     2006-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderbolag 3 095 1 702 2 602 1 425

(varav pensionskostnad) 1) (652) 1) (543)

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 327 (f.å. 534) gruppen styrelse, VD och övriga befattningshavare.      
   

     2007-12-31    2006-12-31

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

Styrelse, VD och 
ledningsgrupp Övriga anställda Styrelse och VD Övriga  anställda

Moderbolag
Sverige 1 147 1 948 2 070 532

Moderbolaget totalt 1 147 1 948 2 070 532
         
Med verkställande direktören har avtal trä' ats om uppsägningstid uppgående till tolv månader med full lön.    
     

Not 24  Redovisningsprinciper moderbolaget 
  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningsla-
gen och RR 32:06 redovisning för juridiska personer. Principerna är 
de samma för moderbolaget som för koncernen förutom nedan-
stående undantag.
     
Övergången till IFRS      
Övergången påverkar varken moderbolagets resultaträkning, 
balansräkning eller egna kapital.
    
Koncernbidrag och aktieägartillskott    
Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, 
i eget kapital bland balanserade vinstmedel, i enlighet med URA 7. 

Koncernuppgifter      
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
0 procent av inköpen och 47,7 procent av försäljningen andra före-
tag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 

Not 25  Övriga rörelseintäkter 

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

Moderbolaget
Realisationsresultat avyttring 
 dotterbolag — 4 692

Övrigt 386 3 230

386 7 922
     

Not 26 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

Moderbolaget
KPMG

Revisionsuppdrag 150 150

Andra uppdrag — 70

       

NOTER
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Not 32  Skatt på årets resultat
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Moderbolaget
Periodens inkomstskatt –233 –3 692

Aktuell skatt hänförlig till koncernbidrag 5 040 7 003

Uppskjuten skatt 641 —

5 448 3 311
         

Avstämning av e' ektiv skatt % Belopp % Belopp

Resultat före skatt –17 976 –8 246

Skatt enligt gällande skattesats för Moderbolaget 28,0 5 033 28,0 2 309

Ej avdragsgilla kostnader 28,0 –227 28,0 –312

Ej skattepliktiga intäkter 28,0 — 28,0 1 314

Erhållna koncernbidrag 28,0 –5 040 28,0 –7 003

–233 –3 692

Koncernbidrag 18 000 25 012

Skattee! ekt på erhållna koncernbidrag 28,0 5 040 28,0 7 003

Not 28  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Moderbolaget
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande –826 –319

Inventarier –81 –101

–907 –420

Not 29  Ränteintäkter och liknande resultatposter 
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Moderbolaget
Övrigt 37 —

37 —

Not 30 Räntekostnader och liknande resultatposter
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Moderbolaget
Räntekostnader till kreditinstitut –550 –338

Räntekostnader, koncernbolag — –139

Nedskrivning av kapitalplacerings-
aktier –561 –1 041

Övriga räntekostnader –111 –66

–1 222 –1 584

       
  

Not 31  Bokslutsdispositioner, övriga
2007-01-01

–2007-12-31
2006-01-01

–2006-12-31

Moderbolaget
Avsättning till periodiseringsfond –278 –4 396
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Not 33  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget
Ackumulerade anska! ningsvärden

Vid årets början 2 925 1 556

Nyanska' ningar 2 150 1 369

Avyttringar –420 —

4 655 2 925
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –1 363 –1 044

Årets avskrivning enligt plan –826 –319

Återläggning avskrivning på avyttringar 420 —

–1 769 –1 363
Redovisat värde vid periodens slut 2 886 1 562

         

Not 34  Inventarier

2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget
Ackumulerade anska! ningsvärden

Vid årets början 1 263 1 306

Nyanska' ningar 584 —

Avyttringar och utrangeringar — –43

1 847 1 263
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –1 171 –1 070

Årets avskrivning enligt plan på anska' ningsvärden –81 –101

–1 252 –1 171
Redovisat värde vid periodens slut 595 92

 
        

Not 35  Innehav i intresseföretag 

2007-12-31 2006-12-31

Vid årets början — —
Ökning genom rörelseförvärv 114 19

Försäljning — –19

Utgående balans 114 —

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

2007

E-Travel Europe AB, 556540-5858, Stockholm 838 –92 16

Katrinplommon Holding AB, 556724-3505, Sollentuna 100 295 20

SM Baden Holding AB, 556709-3629, Sollentuna 100 1 160 13

Fogden 1 AB, 556683-2977, Stockholm 58 –132 20

ALM Equity Fastighet 1 AB, 556709-3454, Stockholm 90 –79 20

Fastighets AB Stråvalla, 556735-3395 100 0 25

1 152

NOTER
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Not 36  Andelar i koncernföretag 

2007-12-31 2006-12-31

Ackumulerade anska! ningsvärden
Vid årets början 119 010 80 239

Ovillkorade aktieägartillskott — 1 900

Inbetalda emissioner — 50 000

Tillkommande utgifter avseende tidigare förvärv — 389

Årets förvärv — 57 000

Försäljning — –70 518

119 010 119 010
         
Speci/ kation av Moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag      
 

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

Collector Credit AB, 556597-0513, Göteborg 754 220 100,0 61 200

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

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

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

119 010
www.invest Sweden Kommanditbolag, org.nr. 969692-3280, vilande

         

Not 37  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget
Förutbetalda hyror 100 —

Övriga interimsfordringar 158 323

258 323

Not 38  Kortfristiga placeringar
    2007-12-31    2006-12-31

Speci/ kation av värdepapper
Börsvärde eller 

motsvarande
Redovisat

 värde
Börsvärde eller 

motsvarande
Redovisat

 värde

Moderbolag
Noterade andelar 102 102 682 682

102 102 682 682
 
        

Not 39  Obeskattade reserver 

2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget
Periodiseringsfond taxeringen 2007 4 396 4 396

Periodiseringsfond taxeringen 2008 278 —

4 674 4 396
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Not 40  Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga och kortfristiga

2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 8 875 12 125

8 875 12 125

         

Not 41  Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget
Aktier i dotterbolag 61 200 8 813

61 200 8 813

         

Not 42  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget
Upplupna personalkostnader och sociala kostnader 339 255

Upplupna utgiftsräntor 109 —

Övrigt 2 261 627

2 709 882

  Göteborg 2008-02-21

 Jan Kvarnström  Lena Apler Mats Ola Palm  
 Ordförande Verkställande direktör   

 Claes Kinell  Anne Gentzel Lars-Erik Jansson Christo' er Lundström

  

   
  Min revisionsberättelse har avgivits 2008-02-21     
  
   
  Ulf Pettersson     
  Auktoriserad revisor     
  

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

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovis-

ningen och bokföringen samt styrelsens och verk -

s tällande direktörens förvaltning i Collector AB för år 

2007. Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-

valtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 

vid upprättandet av årsredovisningen samt för att 

internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de 

antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid 

upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är 

att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovis-

ningen och förvaltningen på grundval av min revi-

sion.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-

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

fört revisionen för att med hög men inte absolut 

säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och 

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel-

aktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 

av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 

pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 

verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 

bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrel-

sen och verkställande direktören gjort när de upp-

rättat årsredovisningen och koncernredovisningen 

samt att utvärdera den samlade informationen i års-

redovisningen och koncernredovisningen. Som 

underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 

i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören är ersättnings-

skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag 

anser att min revision ger mig rimlig grund för mina 

uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 

bolagets resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med internationella redovisnings-

standarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredo-

visningslagen och ger en rättvisande bild av koncer-

nens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-

visningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen för moderbolaget 

och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

  Göteborg 2008-02-21

  Ulf Pettersson
  Auktoriserad revisor
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Jan Kvarnström
Född 1948
Styrelseordförande sedan 2007.
Övriga styrelseuppdrag: 
Carnegie (vice ordförande) 
och Castellum (ordförande).

Lena Apler
Född 1951
VD Collector Finance & Law.
Styrelseledamot sedan 1999.
Övriga styrelseuppdrag: 
Strategic Capital och 
Skogs sällskapet AB.

Lars-Erik Jansson 
Född 1945
Vice ordförande sedan 2006. 
Övriga styrelseuppdrag:
Fastighetsägarna Göteborg 
Första Regionen (ordförande), 
Fastighetsägarna Sverige (vice 
ordförande), Svenska Hus, 
Aranäs KB (ordförande) och 
Ekan AB (ordförande).

Christo" er Lundström
Född 1973
Styrelseledamot sedan 2007.
Övriga styrelseuppdrag: 
Harrys Pubar AB, Future Pawn-
broker in Scandinavia AB, Provobis 
Holding AB, Provobis Invest AB 
och KL Capital AB.
Nuvarande sysselsättning: 
A$ ärsutvecklare Provobis 
Holding AB Gruppen.

Anne Gentzel
Född 1949 
Styrelseledamot sedan 2006. 
Övriga styrelseuppdrag: 
Platzer AB, Ernström Handel & 
Industri AB, Armatec AB och 
Maquire AB.
Nuvarande sysselsättning: 
Vice VD i Ernströmgruppen AB.

Mats Ola Palm 
Född 1941
Styrelseledamot sedan 2007.
Övriga styrelseuppdrag: 
Svedbergs i Dalstorp AB och 
Åby Travsällskap (ordförande). 

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

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

Rolf Lundström
Född 1936 
Suppleant sedan 2007. 

Styrelse
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Ägarstyrning
Collectorkoncernen bedriver verksamhet inom inlå-

ning, utlåning, % nansieringstjänster, inkasso och 

a& ärsjuridik. Legalt bedrivs verksamheten inom 

a& ärsområde Privat i Collector Credit AB, ett dotter-

bolag som är kreditmarknadsbolag under Finans-

inspektionens tillsyn, samt dess dotterbolag Collector 

Finans AB. Verksamheten inom a& ärsområde Företag 

bedrivs huvudsakligen i dotterbolaget Collector 

Finance & Law AB, förutom köpta kreditstockar, 

 factoring och micromezzanine som förvärvas och 

hanteras i Collector Credit AB.

Moderbolaget i koncernen är Collector AB. Moder-

bolagets verksamhet består främst av rådgivnings-

uppdrag samt tjänster till dotterbolagen i koncernen. 

Verkställande ledning % nns samlad i moder bolaget.

Collector AB ägs av CI Förvaltning AB (55 procent), 

Ernströmgruppen (24 procent), övriga investerare 

(18 procent) och personalen (3 procent). 

Årsstämman
Årsstämman är det högsta beslutande organet i 

Collector AB. På årsstämman behandlas bolagets 

% nansiella utveckling och beslut fattas i en rad cen-

trala ärenden, såsom förändringar i bolagsordningen, 

utnämningen av revisorerna, beviljande av ansvars-

frihet för styrelsen samt val av styrelse för tiden fram 

till nästa stämma.

Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex 

veckor före och senast två veckor före stämman.

Formalia kring årsstämman regleras dels av Aktie-

bolagslagen, dels av bolagsordningen.

Styrelsen
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets orga-

nisation och förvaltning. Därtill ska styrelsen utöver 

tillsyn av VD, även övervaka att bolagets ekonomiska 

förhållanden granskas på ett betryggande sätt. 

Styrelsens beslut ska syfta till att främja ägarnas 

intresse av värdeutveckling och avkastning. Styrelsen 

ansvarar för avvägning av Collectors risktaganden 

och har etablerat regler för beslutsordning, ekono-

misk rapportering och % nansiering. Därutöver har 

bolaget riktlinjer för arbete inom områdena kvalitet, 

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

säkerhetsbevakning.

Arbetet följer en årligen fastställd arbetsordning 

som omfattar dels de ärenden som styrelsen ska 

behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels 

arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda 

åtaganden för ordförande. I arbetsordningen anges 

också regler för den ekonomiska rapporteringen till 

styrelsen samt närmare regler för VDs ansvar och 

befogenheter.

Ordföranden 
Styrelseordföranden ska genom kontakter med VD 

följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt 

svara för att styrelsens ledamöter fortlöpande får den 

information som krävs för att kunna fullfölja uppdra-

get. Därutöver ska ordföranden leda styrelsens arbete.

Styrelsens arbete
Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruk-

tion som utfärdats av årsstämman. Collector AB:s 

 styrelse består av sju ordinarie ledamöter valda av års-

stämman samt två suppleanter. De stämmovalda 

ledamöterna väljs på ett år. Ingen begränsning % nns 

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

sens uppgifter regleras av Aktiebolagslagen och 

bolagsordningen.

Vid konstituerande styrelsemöte den 23 mars 2007 

valdes Jan Kvarnström till ordförande.

Under 2007 hölls sju ordinarie samt ett konstitue-

rande styrelsemöte. På varje ordinarie möte avhandlas 

bland annat föregående mötes protokoll, VDs rapport 

om a& ärsläget och status jämfört med a& ärsplan och 

mål samt rapport om resultat och % nansiell ställning.
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Ledning

Lena Apler 
VD 
Född 1951
Lena Apler är verkställande direk-
tör i Collector Finance & Law, som 
hon startade 1998 tillsammans 
med Johan Möller. Lena har en 
gedigen bakgrund från bank- och 
' nansbranschen och har bland 
annat varit VD för Securum Finans. 
Lena har även arbetat på Bank 
Société Générale, Den norske 
Creditbank och SEB.

Claes Paulsson
Ansvarig Privat 
Född 1958 
Claes Paulsson har lång erfarenhet 
från ' nansbranschen i Norden 
och har tidigare bl a varit VD för 
Telia Finans, Country Manager 
Telia Danmark, ekonomichef 
på Elektrounion samt revisor 
på Price Waterhouse.

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

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

Johan Möller 
Vice VD och Kreditchef
Född 1949 
Johan Möller var tillsammans med 
Lena Apler initiativtagare till Col-
lector AB. Johan har sin bakgrund i 
bank- och ' nansbranschen, bland 
annat som projektledare på Secu-
rum Finans, Spar  banken och Den 
norske Credit   bank.

Stefan Alexandersson
CFO och IT-chef
Född 1963
Stefan Alexandersson har gedigen 
erfarenhet från ett < ertal bran-
scher. Han har tidigare bland annat 
varit CFO på företagen Simonsen 
och Yves Rocher samt VD på 
Totalinkasso.

Lars Jansson
Chefsjurist 
Född 1953 
Lars Jansson har tidigare arbetat 
bland annat på advokatbyrå och 
som bolagsjurist på börsnoterat 
fastighetsbolag. Lars har en jur. 
kand. vid Uppsala Universitet.
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Adresser
Collector Finance & Law
Östra Hamngatan 24
Box 11914
404 39 Göteborg
Tel  031-750 21 00
Fax 031-750 21 01

Collector Finance & Law
Karlavägen 58
Box 5114 
102 43 Stockholm 
Tel  08-459 86 00
Fax 08-459 86 01

Collector Finance & Law
Nordenskiöldsgatan 8, 2 vån
Box 4008 
203 11 Malmö
Tel  040-661 23 00
Fax 040-661 23 01

www.collector.se



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