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Bokslutskommuniké 2017

JANUARI–DECEMBER 2017 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2016)

• Intäkterna ökade med 28 % och uppgick till 1 933 MSEK (1 513)
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 28 % och uppgick till 517 MSEK (405)
• Avkastning på eget kapital (RoE) var 18 % (20)
• Resultat per aktie ökade till 5,03 SEK (4,09)
• Stark volymtillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 19 507 MSEK (13 242) +47 %
• Fortsatt stark tillväxt för Fastighetskrediter, Factoring & företagskrediter och Privatlån
• Kreditförlustnivå om 1,1 % (1,1) 
• Liza Nyberg tillträdde som VD i september 2017 
• Maria Lykken Ljungdahl ny CFO från oktober 2017
• Lansering av Spira-appen som förenklar sparandet i aktier
• Diversifiering av finansieringsstrukturen genom MTN-program (ramverk 5 000 MSEK), 

emittering av obligationslån (800 MSEK) och Tier 2 obligationslån (500 MSEK), 
samt konvertibelt förlagslån om 100 MSEK

FJÄRDE KVARTALET (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2016)

• Intäkterna ökade med 23 % och uppgick till 530 MSEK (431)
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 8 % och uppgick till 129 MSEK (120)
• Resultat per aktie ökade till 1,26 SEK (1,17)
• Stark tillväxt inom Factoring & företagskrediter
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 vilket är i linje med 

fastslagen utdelningspolicy

INTÄKTER
Helår 2017  

1 933 +28 %
MSEK   

RESULTAT EFTER SKATT
Helår 2017  

517  +28 %
MSEK   

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (RoE)
31 december 2017

18 %
TOTAL KAPITALRELATION
31 december 2017

17 % 
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Nyckeltal

IFRS finansiella nyckeltal, MSEK Q4 2017 Q4 2016 ∆ % Helår 2017 Helår 2016 ∆ %

Intäkter 530 431 23 1 933 1 513 28

Resultat per aktie SEK, 1) 1,26 1,17 7 5,03 4,09 23

Icke IFRS finansiella nyckeltal, MSEK Q4 2017 Q4 2016 ∆ % Helår 2017 Helår 2016 ∆ %

Organisk tillväxt, % 2) 23 27 27 27

Rörelseresultat 199 176 13 784 599 31

Genomsnittligt antal aktier, 3) 102 690 502 101 574 361 102 690 502 95 421 404

Kapitalbas, 4) 3 338 2 390 40 3 338 2 390 40

Eget kapital 3 079 2 566 20 3 079 2 566 20

Total kapitalrelation, % 5) 16,8 17,6 16,8 17,6

Avkastning på totala tillgångar, % 6) 0,6 0,8 2,3 2,7

Avkastning på eget kapital (RoE), % 7) 18,1 20,0 18,1 20,0

Eget kapital per aktie SEK, 8) 30 25 20 30 25 20

Soliditet, % 9) 14 17 14 17

Kreditförluster, % 10) 1,1 1,1 1,1 1,1

K/I -tal, 11) 0,49 0,49 0,47 0,50

Medelantal heltidsanställda, 12) 382 349 9 376 329 14

Investeringar i immateriella tillgångar 33 36 121 102

Resultat före skatt (EBT) 170 155 10 668 521 28

Resultat efter skatt (EAT) 129 120 8 517 405 28

1)    Periodens resultat efter skatt genom periodens genomsnittliga antal utestående stamaktier före och efter utspädning. Resultat per aktie har         
       även omräknats för tidigare perioder för att ta hänsyn till fondemissionselementet i samband med nyemission.
2)    Tillväxt exklusive förvärv och valutaeffekter.
3)    Periodens genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om 
       uppdelning (split) av aktier.
4)    Se not 5, sidan 18. 
5)    Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 5, sidan 18. 
6)    Resultat efter skatt genom totala tillgångar vid periodens slut.
7)    Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader. 
8)    Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerat retroaktivt enligt beslut av årsstämman om 
       uppdelning (split) av aktier. 
9)    Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut. 
10)  Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader. 
11)  Summa kostnader före kreditförluster genom rörelseintäkter enligt ÅRKL.
12)  Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.
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DET HÄR ÄR COLLECTOR
Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten 
omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till 
e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter 
och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv 
av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Koncernen 
består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten 
bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso samt Collector Ventures 1 KB 
med investeringar i Fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.
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Fortsatt stark tillväxt
Collector fortsätter att leverera en stark tillväxt. 
Ännu en gång har vi överträffat tidigare år. Det är 
glädjande att kunna konstatera att 2017 blev det 
finansiellt bästa året i vår historia. Under 2017 har 
vi investerat ansenliga belopp i implementering av 
nya regelverk som PSD 2, GDPR och IFRS 9, 
särskilt under sista kvartalet. Att trots dessa nöd- 
vändiga investeringar kunna redovisa samma 
tillväxttakt som tidigare är givetvis särskilt tillfreds-
ställande. Intäkterna ökade med 28 % och uppgick 
till 1 933 MSEK och resultatet efter skatt blev 517 
MSEK, en ökning med 28 %.
 Både på företags- och privatsidan har ut-
vecklingen varit god, under såväl sista kvartalet 
som året i stort. Inom företagssegmentet har vår 
utlåning fortsatt att utvecklas mycket väl, med 
en god tillströmning av nya kunder i Sverige och 
övriga Norden. Framförallt är det factoring och 
rörelsekrediter till mellanstora bolag som ökat. 
 På privatsidan har utvecklingen framförallt i 
Sverige varit god trots att vi medvetet hållit nere 
tillväxttakten på privatlån jämfört med föregående 
år. Privatsegmentet innefattar också våra lösningar 
för e-handeln (B2B+B2C) vilket varit en starkt 
bidragande orsak till den goda utvecklingen. 
Under och efter kvartalets utgång har flera viktiga 
avtal tecknats och ännu fler dialoger med större 
kunder har närmat sig slutfas. I benchmark mot 
andra ledande aktörer på marknaden har vi gett 
våra kunder en hög konverteringsgrad tack vare 
vår checkout-lösning.
 Intensiv utveckling har gjort att vi kunnat gå ut 
till privatmarknaden med digitala innovationer, 
som appen Spira – ett samarbete med Aktieinvest 
som erbjuder ett enkelt månadssparande i aktier. 
Mycket arbete har också fokuserats kring 
Collectors app, där vi nu samlar alla våra privat- 
erbjudanden i ett och samma gränssnitt.

Fastighetsfinansiering
Under hösten har det diskuterats mycket i media 
kring oron på fastighetsmarknaden. Av Collectors 

totala utlåning består 30 % av fastighetsfinansiering. 
Den del av fastighetsportföljen som utgör bostads- 
utvecklare utgör mindre än 5 % av vår totala ut- 
låning fördelat på ett några få större aktörer. Utöver 
tillväxtstäder i Sverige ingår även kvalitativa fastig-
heter i Finland, Norge och Danmark. Generellt är 
vi mycket selektiva i val av såväl låntagare, objekt 
och orter. Givet den goda fastighetskompetens 
som finns i Collectors ledning och styrelse är 
riskerna låga och väl analyserade.

Utveckling och hållbarhet
Det är tydligt att konsumtionen av finansiella 
tjänster fortsätter att förändras, framförallt hos 
privatpersoner men även bland små och medel-
stora företag. I den digitala transformationen har 
Collector ambitionen att vara bland de ledande 
aktörerna, genom att fortsätta utveckla teknik och 
affärsmodeller. Därför arbetar vi hela tiden agilt 
med digital innovation, oftast direkt mot kund i 
konkreta affärer – och alltid med fokus på låg risk. 
 Hållbarhet är en strategisk förutsättning för vår 
affärsmodell. Under kvartalet har vi på allvar satt 
igång arbetet med att identifiera de hållbarhets-
frågor som är viktigast för oss. Vår första hållbar-
hetsredovisning är nu på plats. 

Innovationskraft i en regelstyrd utveckling
Under det fjärde kvartalet har vi investerat 
ansenliga belopp i implementering av nya regel-
verk, GDPR, PSD2 och IFRS9. Nya säkerhetskrav 
och öppna API:er väntas ge stigande IT-kostnader 
men samtidigt som vi har utvecklat våra lösningar 
har vi säkerställt att de ger oss nya affärsmöjlig- 
heter. I och med utvecklingen med vår nya app 
som lanserades i början av året, har vi också gjort 
oss redo för det nya betaltjänstdirektivet PSD2. 
När direktivet är infört ger det oss möjlighet att 
utföra finansiella tjänster åt kunder som har sina 
konton på andra banker, både privatpersoner 
och företag. Det innebär att vi nu har lanserat 
”Collector Open Banking”

Collector Academy
Vi har också haft stort fokus på att ytterligare 
stärka vårt arbetsgivarvarumärke, både för att 
rekrytera nya medarbetare och kunna behålla 
värdefull kompetens. Som ett steg i att hitta nya 
it-talanger har vi i samarbete med Academic Work 
lanserat intensivutbildningen Collector Academy. 
Genom en skräddarsydd utbildning på 12 veckor 
kommer 15 deltagare utbildas inom system- 
utveckling, med start i mars. Efter utbildnings- 
perioden tar ett ettårigt trainee-program vid. 
Collector Academy stärker oss ytterligare som 
attraktiv arbetsgivare, så att vi kan säkerställa en 
arbetsplats som är i digital och innovativ framkant, 
även i framtiden.

Stark tillväxt väntas inom e-handel
Tidigt i höstas inledde vi arbetet med rapporten 
Convert, som undersöker e-handelsmarknaden 
mellan företag (B2B). Redan innan arbetet på- 
börjades visste vi att B2B ligger långt efter B2C 
men antog att det fanns en omognad hos de 
köpande företagen. Ganska snart visade det sig 
att marknadens förväntningar tvärtom är höga, 
medan de säljande företagen tvekar med att 
lansera e-handel. En anledning kan vara att de 
tekniska och finansiella verktygen för B2B ligger 
långt efter privatsidan. Därför är det väldigt 
positivt att Collector i slutet av 2017 kunde 
lansera en checkout-lösning som är helt 
anpassad för företag och som ger en lika bra 
köpupplevelse som vi är vana vid när vi handlar 
privat. Jag är övertygad om att vi mycket snart 
kommer att se en stor förändring i hur företag 
handlar av andra företag, där digitala gränssnitt 
spelar en avgörande roll.

VD-ord

Liza Nyberg 
CEO
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Koncernens utveckling
Intäkter och resultat januari–december
Collector uppvisade en fortsatt god tillväxt under 2017. Totala 
intäkter ökade med 28 % jämfört med motsvarande period 2016 
och uppgick till 1 933 MSEK (1 513). Den organiska tillväxten, 
exklusive valutaeffekter, uppgick till 27 %. 
 Resultat före skatt (EBT) ökade med 28 % och uppgick till 
668 MSEK (521). Resultatet efter skatt (EAT) ökade med 28 % till 
517 MSEK (405) vilket motsvarar en av kastning på eget kapital 
(RoE) på 18 % (20). Resultatförbättringen förklaras av en stark 
intäktstillväxt inom främst Fastighetskrediter, Factoring och 
företagskrediter samt Privatlån. Resultat per aktie ökade med 
23 % till 5,03 SEK (4,09).
 
Intäkter och resultat fjärde kvartalet
Collector hade en fortsatt stark tillväxt under det fjärde kvartalet om 
än i något lägre takt än föregående kvartal. Totala intäkter ökade 
med 23 % jämfört med fjärde kvartalet 2016 och uppgick till 530 
MSEK (431). Den organiska tillväxten under kvartalet, exklusive 
valutaeffekter, uppgick till 23 %.
 Under det fjärde kvartalet har större investeringar genomförts 
i nya produkter och systemutveckling samt anpassning till 
säkerhets- och regelverksförändringar vilket har påverkat 
resultatet negativt. Resultat före skatt (EBT) ökade med 10 % och 
uppgick till 170 MSEK (155). Resultatet efter skatt (EAT) ökade 
med 8 % till 129 MSEK (120). Resultat per aktie för kvartalet ökade 
med 7 % till 1,26 SEK (1,17). 

Kostnader
Kostnads-/intäkts relationen (K/I) har förbättrats till 0,47 under 
2017 (0,50) trots de större engångskostnader för bland annat 
regulatoriska anpassningar och systemutveckling som togs 
under fjärde kvartalet.
 Delar av året har präglats av överskottslikviditet vilket i 
kombination med finansiering genom obligationer ökade 
räntekostnaderna. Övriga kostnader minskade på grund av 
upplösning av för hög avsättning till insättningsgarantin under 
tredje kvartalet.

Kreditportföljen
Den totala kreditportföljen uppgår till 19 507 MSEK (13 242) och har 
senaste året ökat med mer än 6 miljarder SEK motsvarande 47 %. 
Ökningen härrör främst från produktområdena Fastighetskrediter, 
Privatlån, Factoring & företagskrediter. Den genomsnittliga dura-
tionen/löptiden är 36 månader för Fastighetskrediter och Privatlån 
och 24 månader för Factoring och företagskrediter. Kvali teten i den 
totala kreditstocken och relationen mellan friska fordringar kontra 
osäkra fordringar fortsätter att förbättras.

Kreditförluster
Kreditförlustnyckeltalet för rullande 12 månader uppgår vid 
periodens slut till 1,1 % (1,1).

Likviditet och finansiella placeringar
Likvida medel uppgick till 1 533 MSEK (1 021) per den 31 december. 
Collectors överskottslikviditet är placerat i svenska kommun-
obligationer och på konton i nordiska banker. 
 Koncernens finansiella placeringar uppgick vid periodens slut 
till 939 MSEK (362). Av dessa avser 125 MSEK (40) investeringar i 
Fintechbolag via Collector Ventures.

Finansiering
Det negativa ränteläget fortsätter ge attraktiva finansierings- 
alternativ. Under 2017 genomfördes en strategisk diversifiering av 
finansieringsstrukturen för att minska refinansieringsrisken samt 
erhålla fler finansieringskällor och löptider. Collector finansierar sin 
verksamhet till 82 % med inlåning från allmän heten vilken vid 
periodens slut uppgick till 15 310 MSEK (11 345). I mars 2017 
gjordes den första emissionen under MTN-programmet 
(ramverk 5 000 MSEK), en treårig obligation på 800 MSEK. 
I juni 2017 emitterades en Tier 2 obligation om 500 MSEK med 
en löptid på tio år med möjlighet till förtidsinlösen efter fem år. 
Utgivna certifikat uppgick vid periodens slut till 2 035 MSEK 
(806). Collector har även bankkrediter på 800 MSEK som har varit 
outnyttjade under hela 2017.

Kapital och total kapitalrelation
Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets 
resultat i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av 
periodens resultat vilket har medfört att periodens resultat har 
till godoräknats i kapital basen. Kapitalbasen för den finansiella 
företags gruppen uppgick vid periodens slut till 3 338 MSEK 
(2 390) och kapitalkravet till 1 591 MSEK (1 087). De 500 MSEK 
i Tier 2 obligation som emitterades i juni 2017 har räknats in i 
kapitalbasen som supplementärt kapital. Den totala kapital- 
relationen uppgick sista december till 16,8 % (17,6). Kärnprimär-
relationen uppgår till 14,3 % (13,8) och primärrelationen till 14,3 % 
(17,6). Collector har under året emitterat ett konvertibelt lån om 
100 MSEK. Utvärdering visar att utan justering av villkor kommer 
ingen del av konvertibeln att klassificeras som primärkapital 
i kapitalbasen.
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De externa intäkter för det privata 
segmentet ökade under året med 22 % 
och uppgick till 1 260 MSEK (1 036). 
Resultat före skatt (EBT) ökade med 11 % 
och uppgick till 368 MSEK (333).

Betallösningar för e-handel och detaljist- 
kedjor hade något lägre volymer än förväntat. 
Verkkokauppa, som är en av Finlands största 
e-handlare, drog igång produktionsmässigt 
under fjärde kvartalet. En av Sveriges 
snabbast växande e-handelsföretag, NA-KD, 
startar upp i början av januari 2018. Collectors 
satsning på e-handel mellan företag (B2B) 
har under året genererat stort intresse och 
förväntas ge volymtillväxt under 2018.

Privatlån hade en stark tillväxt under 
framförallt de tre första kvartalen. 
Nykontrakteringstakten var något lägre 
under det sista kvartalet till följd av en 
medveten kundstrategi i kombination med 
en dämpad marknadstrend och hårdnad 
konkurrens framförallt i Sverige.

Fortsatta kvalitetsförbättringar av låne- 
stocken har genomförts. Acceptansnivån 
för nyutlåningen i Sverige minskade från 
47 % till 38 %. 

Kort har haft en svagare utveckling under 
året men visade positiva tendenser för 
andra halvåret. En ny produktområdeschef 
tillsattes i november. Arbete med att öka 
korsförsäljningen genom egna kanaler 
förväntas öka volymerna under 2018. 

Inlåningsbalansen ökade med nästan 
4 miljarder SEK och uppgick vid årets slut 
till 15 310 MSEK (11 345). En ny förmedlings- 
modell för samarbetspartners implemente-
rades under året och har till samma kostnad 
inneburit högre räntor ut mot slutkund. 
Sparkonton i Finland återöppnades under 
fjärde kvartalet. 

Collector har under 2017 sökt lösningar 
för att kunna erbjuda bolån till privat- 
personer som en helt digital tjänst. Denna 
produkt planeras lanseras under 2018 
när en regulatoriskt digital anpassning 
har genomförts.

UTVECKLING INOM SEGMENTET PRIVAT

Stor potential inom e-handel 

Satsningen på B2B har 
under året genererat 
stort intresse.

PRODUKTER

• Betallösningar för e-handel och 
 detaljistkedjor (B2B+B2C)

• Privatlån

• Kort – Collector Easyliving och 
 Collector Easycard

• Sparkonton i Sverige och Finland
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Under 2017 uppvisade företagssegmentet 
en fortsatt stark resultat- och lönsamhets-
tillväxt. De externa intäkterna ökade under 
året med 41 % och uppgick till 674 MSEK 
(478). Resultat före skatt (EBT) uppgick till 
300 MSEK (188), en ökning med hela 60 %. 

Fastighetskrediter har haft en mycket stark 
volymtillväxt under de första sex månader-
na för att under andra halvåret försvagas 
något till följd av den allmänna oron för 
bostadsmarknaden i Sverige. Av den totala 
kreditstocken utgör fastighetskrediterna 
ca 30 % och bostadsutvecklare endast 5 %. 
Av bostadsobjekten är ca 77 % redan sålda 
vid kreditgivning. Intäkterna från fastighets-
lånestocken fortsatte att öka, både i totala 
intäkter och i täckningsbidragsmarginal 
under 2017. 

Factoring & företagskrediter uppvisar hög 
tillväxt både avseende totala intäkter och 
täckningsbidrag under året. Affären med 
Rossignol som startade i mars byggde upp 
maximal kreditvolym under fjärde kvartalet. 

Collector har även kontrakterat flera andra 
större kunder som under året har bidragit till 
den starka tillväxten i produktområdet. Bra 
utveckling har skett i Norge med flera stora 
kunder i pipeline som föväntas ge positiv 
effekt 2018. 

Collectors inkassobolag Colligent har en 
fortsatt stark tillväxt på en mogen marknad. 
Positiv utveckling med juridiska tjänster 
kopplat till uppdragsinkasso på fastighets-
sidan. Under fjärde kvartalet har positionen 
stärkts genom att erbjuda tjänster till befint-
liga och nya factoringkunder i Collector. 

Förvärvade fordringar har haft en svagare ut-
veckling till följd av få nya förvärv beroende 
på stor prisökning i marknaden.

UTVECKLING INOM SEGMENTET FÖRETAG

Fortsatt stark tillväxt 

PRODUKTER

• Factoring & företagkrediter

• Fastighetskrediter

• Uppdragsinkasso

• Förvärv av portföljer – förvärvade 
 fordringar

Resultatet före skatt (EBT)
för företagssegmentet 
ökade med hela 60 %.
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Övrigt
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika risker: 
framförallt kreditrisk, marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), 
likviditetsrisk och finansieringsrisk, operativrisk och ryktesrisk. 
 Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på  
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar 
att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens 
finansiella resultat. Koncernen använder derivatinstrument för viss 
riskexponering. Risk hanteringen sköts av koncernens ledning enligt 
policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga 
policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för 
specifika områden såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, operativ-
risk samt användning av derivat och liknande finansiella instrument.
 Koncernens riskstruktur och dess risk-, likviditets- och kapital-
hantering beskrivs detaljerat i Collectors årsredovisning. Inga 
väsentliga förändringar har därefter skett som inte redogjorts i 
denna delårsrapport.

Övergångseffekter av IFRS 9
IFRS 9, som är den nya redovisningsstandarden för finansiella 
instrument, trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte IAS 39. 
Standarden innebär förenklat att bolaget redan vid utbetalnings-
tillfället av en kredit redovisar en nedskrivning och estimerar de 
förväntade kreditförluster vilket kräver ytterligarebedömningar av-
seende förändrad kreditrisk och framåtriktad information. Collector 
har klassificerat tillgångar och skulder samt utvecklat modeller för 
beräkning av förväntade kreditförluster i enlighet med den nya 
standarden. IFRS 9 kommer att innebära en tidigareläggning och 
ökning av reserveringarna för befarade kreditförluster samt en 
minskning av det egna kapitalet men kommer inte att påverka 
kassaflödet eller underliggande kreditrisk. Övergången ökar 
reserveringarna med 221 MSEK och minskar eget kapital med 
motsvarande belopp efter skatt.
 Collector har beslutat att tillämpa övergångsreglerna med av- 
seende på kapitaltäckningen och har informerat Finansinspektionen 
om detta. Övergångsmetoden kommer användas utan retroaktiv 
tillämpning av jämförelsetal. Tillämpningen av övergångsreglerna 
medför en gradvis infasning under åren 2018-2022 och kapitaltäck-
ningspåverkan bedöms därmed bli oväsentlig. 

Finansiell företagsgrupp
Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en finansiell företagsgrupp 
(konsoliderad situation) med dotterbolagen Collector Bank AB, 
Collector Ventures 1 KB och Colligent Norge AS. Samtliga bolag är 
full ständigt konsoliderade. Hela den finansiella företagsgruppen 
står under Finans inspektionens tillsyn och omfattas av Finans- 
inspektionens regler för kapitaltäckning och stora exponeringar. 
Colligent Inkasso AB är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ) 
men är inte inkluderat i den finansiella företagsgruppen. 

Anställda
Medelantalet heltidsanställda uppgick för helåret perioden 2017 till 
376 st (FTE),en ökning med 14 %. I antalet heltidstjänster inkluderas 
visstids anställda men ej föräldra- eller tjänstledig personal. 

Moderbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för helåret 
uppgick till 79 MSEK (65) och avser koncerninterna administrativa 
tjänster. Resultat före skatt (EBT) uppgick för helåret till 9 MSEK (7) 
och resultat efter skatt (EAT) blev 9 MSEK (5).
 Rörelseintäkterna för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 24 MSEK 
(18). Resultat före skatt (EBT) uppgick till 16  MSEK (15). Resultat efter 
skatt (EAT) uppgick för fjärde kvartalet 16 MSEK (11). Moderbolagets 
likvida medel uppgick den 31 december 2017 till 24 MSEK (5) och 
eget kapital uppgick till 1 232  MSEK (1 223). 

Collectoraktien
Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm i juni 
2015 med noteringskursen 55 SEK. Per den 29 december 2017 
var sista betalkurs för Collectoraktien 81,25 SEK vilket motsvarar 
ett marknadsvärde på 8,3 miljarder SEK, Antalet aktieägare vid 
perioden slut var cirka 5 800 st.

Aktiekapital
Aktiekapitalet per den 30 december 2017 uppgick till 
10 269 050  SEK fördelat på 102 690 502 stamaktier. Bolaget 
har en (1) aktieserie. Varje aktie berättigar ägaren till en röst 
vid bolagsstämman. 

Utdelning
Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer Collector att fokusera på 
tillväxt vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller helt 
utebli på medellång sikt. 

Närståenderelationer
Collector tillhandahåller inkassotjänster till Balder, fastighetskrediter 
till Garden Growth och Bronsporten Invest AB samt företagskrediter 
till Na-kd One World och Transfer Galaxy. Dessa transaktioner sker 
på marknadsmässiga villkor. Inlåning finns från närstående och är till 
gällande marknadsvillkor för Collectors inlåningskonton.

Årsstämma 
Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 24 april kl. 15.00 på 
Collectors nya huvudkontor, Lilla Bommen 11 i Göteborg. Kallelse 
till årstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på hemsidan 
från och med den 3 april 2018. 

Valberedning
Valberedningen består av styrelseordförande Lena Apler som 
representerar Helichrysum Gruppen AB, Erik Selin som representerar 
Fastighets AB Balder, Rolf Lundström som representerar StrategiQ 
Capital AB och Fabian Hielte som representerar Ernström Finans AB. 
Till valberednings ordförande har utsetts Lena Apler. 
 Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen före 
årsstämman ska göra detta skriftligen senast den 16 februari 2018 till 
Malin Alevåg, per e-post malin.alevag@collectorbank.se 
(rubricera "Till valberedningen") eller per brev till Collector AB, 
Att Valberedningen, Box 11914, 404 39 Göteborg. 

Presentation för investerare, analytiker och media
En direktsänd telefonkonferens hålls den 9 februari 2018 kl. 10.00 
(CET) där VD Liza Nyberg presenterar rapporten. 
Presentationen hålls på svenska och kommer sändas live på: 
https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2017. För att deltaga i 
telefon konferensen ring +46 8 5664 2664 eller +44 203 0089810. 
Växeln öppnar klockan 09.55. Presentationen kommer att finnas 
tillgänglig i efterhand på www.collector.se.

Aktieägare
Fastighets AB Balder
StrategiQ Capital AB
Swedbank Robur fonder
Ernström Finans AB
Helichrysum Gruppen AB
Andra AP -fonden
Handelsbanken Fonder
Muirfield Invest Aktiebolag
Vante AB
Övriga aktieägare
Total

%
44,07 %
12,72 %

6,15 %
5,36 % 
3,82 %
3,20 %
3,06 %
1,46 %
1,36 %

18,80 %
100 %

Ägarstruktur 2017-12-31
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moder bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Göteborg den 9 februari, 2018

Styrelse & CEO

Lena Apler, Ordförande

Erik Selin, Vice ordförande

Azita Shariaty

Christoffer Lundström

Cecilia Lager 

Anna Settman 

Patrik Reuterskiöld

Liza Nyberg, CEO

KONTAKT 
För ytterligare information kontakta: 

CEO Liza Nyberg | Tel: +46 739-10 00 00 | E-post: liza.nyberg@collectorbank.se  

CFO Maria Lykken Ljungdahl | Tel: +46 768-90 45 00 | E-post: mimmi.lykken.ljungdahl@collectorbank.se

IR Clara Bolinder-Lundberg | Tel: +46 709-18 84 43 | E-post: clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruksförordning och 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 
den 9 februari 2018 kl.08.15 CET.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – mars 2018 24 april 2018
Årsstämma 2018 24 april 2018
Delårsrapport januari – juni 2018 19 juli 2018
Delårsrapport januari – september 2018 25 oktober 2018
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Belopp i MSEK Not Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Intäkter 2 530 431 1 933 1 513

530 431 1 933 1 513

Rörelsens kostnader

Personalkostnader –68 –57 –246 –211

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –17 –12 –60 –40

Andra vinster/förluster netto – – – 0

Övriga kostnader 4 –246 –186 –843 –663

Rörelsens kostnader –331 –255 –1 149 –914

Rörelseresultat 199 176 784 599

Resultat från finansiella poster

Resultat från försäljning av dotterbolag – – – –

Finansiella intäkter 8 0 14 0

Finansiella kostnader –37 –21 –130 –78

Resultat efter finansiella poster 170 155 668 521

Inkomstskatt –41 –35 –151 –116

Årets resultat 129 120 517 405

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 129 120 517 405

Innehav utan bestämmande inflytande 0 – 0 –

129 120 517 405

Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets
aktieägare under perioden(uttryckt i kronor per aktie)

– Före utspädning 1,26 1,17 5,03 4,09

– Efter utspädning 1,26 1,17 5,03 4,09

Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Årets resultat 129 120 517 405

Övrigt totaltresultat – – – –

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

Valutakursdifferenser –2 –2 –4 4

Summa totalresultat för perioden 127 118 513 409

Hänförligt till:

– Moderbolagets aktieägare 127 118 513 409

– Innehav utan bestämmande inflytande 0 – 0 –

127 118 513 409

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Koncernen

RESULTAT

Koncernen
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Belopp i MSEK Helår 2017 Helår 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 10

10 10

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  216 151

Goodwill 71 72

287 223

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella placeringar 939 362

Uppskjuten skattefordran – 1

Utlåning och andra fordringar 9 563 7 408

10 502 7 771

Summa anläggningstillgångar 10 799 8 004

Omsättningstillgångar

Utlåning och andra fordringar 9 944 5 834

Derivatinstrument 26 33

Övriga fordringar 69 263

Likvida medel 1 533 1 021

Summa omsättningstillgångar 11 572 7 151

SUMMA TILLGÅNGAR 22 371 15 155

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (102 690 502 aktier) 10 10

Reserver –6 –2

Övrigt tillskjutet kapital 1 313 1 313

Balanserad vinst, inkl årets resultat 1 762 1 245

Summa eget kapital 3 079 2 566

Långfristiga skulder

Upplåning 264 119

Emitterade värdepapper 1 344 –

Övriga långfristiga skulder 2 –

Uppskjutna skatteskulder 121 87

1 731 206

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 34 32

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 203 112

Aktuella skatteskulder 91 66

Övriga kortfristiga skulder 152 141

Upplåning 15 046 11 226

Emitterade värdepapper 2 035 806

17 561 12 383

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 371 15 155

BALANSRÄKNING

Koncernen
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Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i MSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet  

kapital Reserver
Balanserad  

vinst Summa

Innehav utan  
bestämmande  

inflytande
Summa  

eget kapital

IB per 1 januari 2016 9 801 –7 846 1 649 – 1 649
Totalresultat

Årets resultat 405 405 405

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser 5 5 5

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – – 5 405 410 – 410

Transaktioner med aktieägare

Nyemission stamaktier 1 512 513 513

Fondemission stamaktier

Kostnader vid nyemission (netto) –6 –6 –6

Summa transaktioner med aktieägare 1 512 – –6 507 – 507

UB per 31 december 2016 10 1 313 –2 1 245 2 566 – 2 566

IB per 1 januari 2017 10 1 313 –2 1 245 2 566 – 2 566
Totalresultat

Årets resultat 517 517 0 517

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser –4 –4 –4

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – – –4 517 513 0 513

Transaktioner med aktieägare

Nyemission stamaktier

Fondemission stamaktier

Summa transaktioner med aktieägare – – – – – – –

UB per 31 december 2017 10 1 313 –6 1 762 3 079 0 3 079
  

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Koncernen
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KASSAFLÖDE

Koncernen
MSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 170 155 668 521

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

– Kreditförluster 57 34 189 120

– Avskrivningar 17 12 60 40

– Realisationsresultat – – – 0

– Orealiserade kursdifferenser –118 –53 –46 –239

– Omvärdering obligationer 0 1 4 –1

– Övriga –16 –1 –45 –35

– Ränta –36 –35 4 –21

74 113 834 385
Betald skatt –8 –8 –91 –64

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 66 105 743 321

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av långa och korta rörelsefordringar –1 076 –1 955 –6 185 –4 450

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 96 –15 104 –161

Kassaflöde från den löpande verksamheten –914 –1 865 –5 338 –4 290

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterbolag – – – 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –33 –35 –121 –101

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 0 –4 –5

Avyttring av materiella anläggningstillgångar – – – –

Förvärv av finansiella tillgångar –116 –215 –609 –958

Avyttring av finansiella tillgångar 15 140 36 746

Kassaflöde från investeringsverksamheten –135 –110 –698 –318

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 505 – 505

Förändring av inlåning från allmänheten 783 1 550 6 547 4 297

Utbetald utdelning – – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 783 2 055 6 547 4 802

Årets kassaflöde –266 80 511 194

Likvida medel vid årets början 1 800 948 1 021 825

Kursdifferens i likvida medel –1 –7 1 2

Likvida medel vid årets slut 1 533 1 021 1 533 1 021
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IFRS/IAS 34 med beaktande av Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 7 kap 2–3§ och 8 kap), lagen om årsredovisning i kreditinstitut 
och värde pappersbolag ( 7 kap 7–8§ ÅRKL), samt de krav som finns i Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Några nya eller reviderade IFRS eller tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning, 
resultat eller upplysningar. Tillämpade redovisningsprinciper och bedömningsgrunder i delårsrapporten överensstämmer med de 
som tillämpas i årsredovisningen för år 2016.

För moderbolaget tillämpas ÅRL med tillägg för RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Resultaträkning ÅRKL

Not 1 

Belopp i MSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Rörelsens intäkter

Ränteintäkter 472 373 1 711 1 297

Räntekostnader –37 –21 –130 –78

Provisionsintäkter 4 5 15 16

Provisionskostnader –54 –42 –197 –142

Övriga rörelseintäkter 62 53 221 200

Summa rörelseintäkter 447 368 1 620 1 293

Rörelsens kostnader

Allmänna administrationskostnader –115 –89 –393 –325

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar –17 –12 –60 –40

Övriga rörelsekostnader –88 –79 –310 –287

Summa kostnader före kreditförluster –220 –180 –763 –652

Resultat före kreditförluster 227 188 857 641

Kreditförluster, netto –57 –33 –189 –120

Rörelseresultat enligt ÅRKL 170 155 668 521

Skatt på årets resultat –41 –35 –151 –116

Årets resultat 129 120 517 405

K/I-tal 0,49 0,49 0,47 0,50
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Intäkter per väsentlig intäktsslag

Not 2

Belopp i MSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Koncernen

Kredithantering 26 27 107 103

Provisionsintäkter 4 5 15 16

Ränteintäkter 464 373 1 697 1 297

Övriga intäkter 36 26 114 97

530 431 1 933 1 513
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Segmentsredovisning

Not 3

Belopp i MSEK (Q4 2017) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 333 197 – 530

Intäkter, internt 24 16 –40 0

Summa intäkter 357 213 –40 530

Resultat före skatt 80 90 0 170

Utlåning och andra fordringar 10 411 9 096 0 19 507

Belopp i MSEK (Q4 2016) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 290 141  – 431

Intäkter, internt 22 11 –33 0

Summa intäkter 312 152 –33 431

Resultat före skatt 94 61 – 155

Utlåning och andra fordringar 8 244 4 998  – 13 242

Belopp i MSEK (helår 2017) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 1 260 674  – 1 933

Intäkter, internt 87 50 –136 0

Summa intäkter 1 346 723 –136 1 933

Resultat före skatt 368 300 – 668

Utlåning och andra fordringar 10 411 9 096  – 19 507

Belopp i MSEK (helår 2016) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 1 036 478  – 1 513

Intäkter, internt 79 36 –116 0

Summa intäkter 1 115 514 –116 1 513

Resultat före skatt 333 188 – 521

Utlåning och andra fordringar 8 244 4 998  – 13 242
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Övriga kostnader

Not 4

Belopp i MSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Koncernen

Provisionskostnader 54 42 197 142

Kredithanteringskostnader 20 20 71 68

Kreditförluster, netto 57 33 189 120

Portokostnader 10 11 44 46

Administrationskostnader 47 32 147 114

Övriga rörelsekostnader 58 48 195 173

246 186 843 663
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Kapitaltäckning

Företagsgruppen

Kapitalkrav Helår 2017 Helår 2016

Kreditrisk 1 400 940

Marknadsrisk 9 6

Kreditvärdighetsjusteringsrisk 
(CVA-risk) 2 1

Operativ risk 180 140

Kapitalkrav Pelare 1 1 591 1 087

Sammanställning av kapital

Kvarvarande kapital efter pelare 1 1 747 1 303

Kapitaltäckningskvot 2,10 2,20

Total kapitalrelation 16,8% 17,6%

Helår 2017 Helår 2016

Exponeringar företagsgruppen 
(Kreditrisk) Exponering

Riskvägt 
belopp

Minimi- 
krav (8 %) Exponering

Riskvägt 
belopp

Minimi- 
krav (8 %)

Kommun och andra 
samfälligheter 492 – – 335 – –

Säkerställda obligationer 341 34 3 – – –

Institutexponeringar 1 610 322 26 1 070 214 17

Företagsexponeringar 8 063 7 977 638 4 207 4 207 336

Hushållsexponeringar 9 415 6 909 553 7 352 5 514 441

Oreglerade poster 1 618 1 627 130 1 259 1 259 101

Poster förknippade med särskilt hög risk 21 33 2 – – –

Övriga poster 597 597 48 558 558 45

Totalt 22 157 17 499 1 400 14 781 11 752 940

Collector AB (publ) är moderholdingbolag i en konsoliderad situation där dotterbolagen Collector Bank AB, Colligent Norge AS samt Collector Ventures 
1 KB ingår. Collector tillämpar schablonmetoden för att beräkna kreditrisk. För operativa risker tillämpas basmetoden.
Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets resultat i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av resultatet januari - december  
vilket har medfört att årets resultat har tillgodoräknats i kapitalbasen.

Företagsgruppen

Kapitalbas Helår 2017 Helår 2016

Eget kapital 3 080 2 565

Avdrag ej granskad vinst – –

Avdrag immateriella 
tillgångar –240 –175

Kärnprimärkapital 2 840 2 390

Supplementärkapital 498 –

Avdrag från primärt och 
supplementärt kapital – –

Utvidgad kapitalbas – –

Kapitalbas 3 338 2 390

Not 5

Kapitalrelationer och buffertar1 Helår 2017 Helår 2016

Kärnprimärkapital 14,3% 13,8%

Primärkapital 14,3% 17,6%

Totalt kapital 16,8% 17,6%

Institutsspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital enligt artikel 92,1a och buffertkrav) 
som procentandel av riskvägt exponeringsbelopp 8,5% 8,2%

Varav: minimikapitalkrav 4,5% 4,5%

Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5%

Varav: krav på kontracyklisk buffert 1,5% 1,2%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert som procentandel av riskvägt 
exponeringsbelopp

9,8% 9,3%
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Beräkning av verkligt värde

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. 
De olika nivåerna definieras enligt följande:
 • Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)
 • Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) 
  eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
 • Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3)

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2017.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – 26 – 26

Finansiella placeringar – 814 125 939

Summa tillgångar – 840 125 965

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument - verkligt värde option – 2 – 2

Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – – – –

Summa skulder – 2 – 2

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2016.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – 33 – 33 

Finansiella placeringar – 322 40 362

Summa tillgångar – 355 40 395

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – – – –

Summa skulder – – – –

För övriga finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i all väsentlighet redovisat värde med uppskattat verkligt värde.

Not 6



20Collector AB (publ) 556560-0797, Bokslutskommuniké januari–december 2017

Resultaträkning, Moderbolaget
Belopp i MSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Rörelseintäkter 24 18 79 65

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –25 –18 –76 –63

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –3 –3 –13 –13

Rörelseresultat –4 –3 –10 –11

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag – – – 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 0 9 0

Räntekostnader och liknande resultatposter –3 0 –4 0

Resultat efter finansiella poster 2 –3  –5 –11

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 14 18 14 18

Resultat före skatt 16 15 9 7

Inkomstskatt 0 –4 0 –2

Årets resultat 16 11 9 5

Moderbolaget
RESULTATRÄKNING
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Moderbolaget
BALANSRÄKNING

Belopp i MSEK Helår 2017 Helår 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 24 31

24 31
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 6

7 6
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag 1 381 1 299

Andra långfristiga fordringar 5 5

1 386 1 304
Summa anläggningstillgångar 1 417 1 341

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 25 29

Övriga fordringar 13 12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 5

49 46

Kassa och bank 24 5

Summa omsättningstillgångar 73 51
SUMMA TILLGÅNGAR 1 490 1 392

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (102 690 502 aktier) 10 10

Reservfond 18 18

Fond för utvecklingsutgifter 13 12

41 40
Fritt eget kapital

Överkursfond 1 274 1 274

Balanserat resultat –92 –96

Årets resultat 9 5

1 191 1 183

1 232 1 223
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 4 4

4 4
Avsättningar
Avsättningar skatt 2 –

2 0
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 87 –

87 –

Kortfristiga skulder
Inlåning från allmänheten 1 1

Leverantörsskulder 5 5

Skulder till koncernbolag 149 153

Övriga kortfristiga skulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 6

165 165
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 490 1 392


