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ÅRET I KORTHET 2017

ÅRET I
KO R T H E T

1 Året i korthet

2018

VIKTIGA HÄNDELSER 2018
Januari

Oktober

Vi lanserar B2B-rapporten Convert, som visar att
e-handeln mellan företag ligger långt efter e-handeln
riktad mot konsumenter.

Vi tecknar avtal med Linas Matkasse och blir leverantör av
betallösningar på deras webbplatser i Sverige och Norge.
Förutom fakturahantering kan Linas Matkasse nu även erbjuda
matkonto vilket ger kunderna fler betalalternativ.

Februari
Vi inleder ett samarbete med 24SevenFinans och investerar
samtidigt i bolaget genom Collector Ventures. Bolagets
integrerade fakturaköpstjänst innebär att små och medelstora
företag erbjuds helautomatiserad finansiering av sina fakturor,
med kreditbeslut inom några sekunder.

November
Vi förvärvar Lowells betallösningsverksamhet Lindorff
Payments, vilket gör oss till den största betallösningsaktören i
Finland, topp-tre i Norden och klart störst inom e-handel B2B.

December

April
Vi tecknar avtal med Apoteket AB avseende betallösningar.
Avtalet omfattar Apotekets hela fakturaflöde mot konsumenter
i butik och online samt övrig distanshandel, med start
under 2019.

Vi förvärvar tre portföljer, två svenska och en finsk bestående
av totalt 12 500 förfallna fordringar med en totalskuld om
950 MSEK.

Collector Ventures

Juni
Våra första digitala bolån betalas ut till en mindre testgrupp.

Augusti
Martin Nossman tillträder som VD.

2 321 MSEK

Collector Ventures fortsatte att investera i nya fintechbolag med en utpräglad digital inriktning, där vi ser en
teknisk och affärsmässig nytta. Under året har portföljen
växt med Leeroy, en självlärande AI-driven techplattform
för restaurangkedjor, Roaring, som utvecklar och säljer
smarta API-tjänster med person- och företagsinformation
samt Swiftcourt, som tillhandahåller digitala köpekontrakt
med e-signering. Dessutom tilläggsinvesteringar i flera
av portföljbolagen som Kaching, som utvecklar mobila
kassalösningar.

566 MSEK 26 104 MSEK

Intäkter

Resultat efter skatt (EAT)

13,7 %

18 %

Total kapitalrelation

Avkastning på
eget kapital (RoE)

Utlåning till allmänheten

0,46
K/I-tal
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VD HAR
ORDET
Förra året blev det finansiellt bästa
året i Collectors historia. Intäkterna
för helåret växte med 20 procent.
Resultatet efter skatt ökade med 17
procent och landade på 602 MSEK
före extra reserveringar för kreditförluster i enlighet med IFRS 9.

Aktivitetsnivån i bolaget har ökat, vi bokar fler möten och
genomför lojalitetsskapande aktiviteter riktade mot marknaden.
Vi arbetar fortsatt med vår kundnöjdhet, både inom privatoch företagssegmentet. Vår snabbhet, flexibilitet och att vi
kan hjälpa företag med skräddarsydda lösningar uppskattas
av kunderna. Vi är stolta över vårt Contact Center som fick
mycket goda resultat i kundundersökningar under året. Senaste
mätningen bland privatkunder visade en kundnöjdhet om 5,6
på en 6-gradig skala.

En del i effektiviseringen skapas genom att vi samlar
organisationen i fyra segment med egna resultatenheter.
Segmenten blir Privat, Företag, Payments och
Colligent. Förändringen innebär också att vi blir mer
lönsamhetsfokuserade och ökar transparensen, både internt
och externt. Även om syftet är att maximera potentialen i
respektive segment är det viktigt att Collector som helhet
alltid går först. Samarbete för bland annat kundupplevelse och
merförsäljning kommer fortsatt ske över segmentsgränserna.

Segmentsindelning med egna resultatenheter

Stor potential inom segmentet Företag

Under 2019 kommer vi ha fortsatt fokus på att förbättra
vår lönsamhet. Vi ska öka våra intäkter och samtidigt vara
kostnadseffektiva. För att kunna öka våra intäkter behöver
vi bättre förstå befintliga och nya kunders behov och
betalningsvilja samt öka proaktiviteten.

Inom företagssegmentet ligger Collectors styrka i de korta
beslutsvägarna som gör att vi snabbt återkopplar till kund. De
små och medelstora företagen har svårt att få uppmärksamhet
hos storbankerna och tvingas vänta länge på beslut. Hos oss
får de förtjänat utrymme och vi strävar efter att alltid hjälpa
kunden på ett snabbt och professionellt sätt.
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Vi tror på affären och hittar konstruktiva lösningar på problem
som kan uppstå. När vi inte kan säga ja till en kund anstränger
vi oss för att hitta en kompromiss eller snabbt ge besked.
Detta är en stor anledning till att företagssegmentet växte
kraftigt under året. Samtidigt som vi fortsatt ser stor potential
inom företagssegmentet i Sverige kommer ytterligare fokus
ligga på Finland under 2019.

Minimal exponering mot fastighetsutvecklare
Fastighetskrediter fortsatte att leverera tillväxt och lönsamhet.
Collectors exponering mot bostadsutvecklare var under året
endast 2 % av den totala kreditportföljen. Att exponeringen
minskat beror främst på att befintliga kunder amorterat
samt att oro på bostadsmarknaden gör att efterfrågan på
fastighetskrediter minskar.

Förvärv stärker positionen
I november förvärvade vi Lindorff Payments vilket gör oss till
den största aktören inom betallösningar i Finland. Genom
förvärvet stärker vi även vår position som en av de tre
största aktörerna inom digital B2C-handel på den nordiska
marknaden. Värt att notera är att vi som B2B-leverantör har en
klart ledande position.
Under året har flera viktiga avtal tecknats med kunder som
Apoteket och Linas Matkasse. Vi ser ett inflöde av nya, större
kunder som ställer högre krav på betallösningar, så kallad
omnichannel inom både B2C och B2B.

och öka inkludering genom att skapa förutsättningar för alla
att ta kloka beslut kring sin ekonomi, privatpersoner såväl
som företag. För företag och individ ger vi information och
kundnära service så att de ska känna sig trygga inför sina val.
Internt stärker vi vår företagskultur ytterligare och utvecklar
oss inom självledarskap. Med en medvetenhet och öppenhet
om sina egna värderingar och drivkrafter tror vi att våra
medarbetare ännu tydligare kan ta ansvar för och bidra till att
skapa ansvarsfulla affärer.

Collector ska bidra till att öka den finansiella kompetensen och
tillgängliggöra information, gå den extra milen för att lyssna
på våra kunders idéer och ge snabb och flexibel service hos
befintliga och nya målgrupper i alla samhällsgrupper. Vi gör
det proaktivt och med omtanke.
Hållbarhet och att ha en syftes- och värderingsdriven
organisation är två av våra strategiska områden och ska
genomsyra hela vår verksamhet. Under 2019 kommer vi
sätta tydliga mål för bolaget och följa upp att vi utvecklar oss
i rätt riktning. Med en nytillsatt HR- och Hållbarhetschef i
ledningsgruppen kan vi säkra att vi ännu tydligare arbetar med
hållbarhet som en integrerad del i strategin.

AT1-emission förbättrar kapitalstrukturen

I syfte att optimera kapitalstrukturen har vi under senare delen
av mars månad gjort ett primärkapitaltillskott, en AT1, uppgående
sammanlagt till 500 MSEK. Obligationen får en evig löptid med
första möjliga inlösen efter 5 år. Kapitalförstärkningen gör det
möjligt att bihålla en hög tillväxttakt.

Colligent fokuserar på grannländerna
Colligent gjorde ett starkt år och visade god tillväxt. Under
2019 är målet att ytterligare växa inom fastighetssegmentet i
Sverige. Redan nu har vi börjat erbjuda våra tjänster till företag
utanför fastighetsbranschen. Vi kommer även att erbjuda
Colligents produkter i Norge och Finland.

Martin Nossman
VD

Måste öka försäljningen i egna kanaler
Vad gäller privatsegmentet ska vi ytterligare stärka vår position
på den svenska marknaden genom vassare erbjudanden
och bättre förutsättningar för att bearbeta kunderna. Vi ska
fortsätta öka utlåningen via våra egna kanaler och därigenom
bli mindre beroende av förmedlare. Under det sista kvartalet
ökade utlåningen i våra egna kanaler med 25 % jämfört med
samma kvartal föregående år, dock från låga nivåer.

Hållbarhet en viktig del av strategin
Hållbarhet för oss handlar, förutom att vara långsiktigt
lönsamma, även om att bidra till jämlikhet i samhället genom
finansiell kompetenshöjning. Vi vill motverka diskriminering
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D E T TA Ä R KO N C E R N E N
Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för
privat- och företagskunder.
Med snabbhet, flexibilitet och teknik i fokus utvecklar
vi lösningar utifrån våra kunders behov. Verksamheten
omfattar privatlån, kreditkort, betallösningar för e-handel och
butik, factoring, företagskrediter, fastighetslån, sparkonton
och inkassotjänster. Vår starka företagskultur, präglad av
entreprenörskap, engagemang och etik har bidragit till en
stark tillväxtresa.

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,
Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy
där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt
Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech.
Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

4%
ÖVRIGA

OSLO

17 %
11 %
68 %

GÖTEBORG
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På vårt Contact Center arbetar 80 personer, varav de
flesta är heltidsanställda medan flera kombinerar timarbete
med studier eller elitidrottsutövande. Medarbetarna på
Contact Center hjälper våra kunder på 13 olika språk. Läs
mer om vårt Contact Center på sidan 7.

Collectors verksamhet är uppdelad i fyra olika segment för
att kunna tillgodose såväl företags- som privatmarknaden.
Läs mer om våra segment Privat, Företag, Payments och
Colligent på sidan 9.

390
Medelantal
heltidsanställda*

48 %

52 %

Varav kvinnor

Varav män

* inkl visstidsanställda,
men ej föräldraledig
eller tjänsledig personal.

Våra medarbetare finns placerade på fem kontor i Sverige,
Norge och Finland. Merparten arbetar på vårt huvudkontor
vid Lilla Bommen i Göteborg.
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PÅ C O L L E C TO R V I L L V I
P R ATA M E D VÅ R A K U N D E R
I snart tio år har Carina Regnér drivit en av Collectors största avdelningar framåt,
Contact Center. Gänget får toppbetyg i alla mätningar och lyckas hålla en hög
leverans år efter år. Enligt Carina är framgångsreceptet engagemang, kundfokus
och arbetsglädje.

7 Kundservice

2018

Från litet till stort
Carina Regnér tog över som chef på Collector Banks Contact
Center 2010. Då bestod avdelningen av 12 personer och
en mindre kundbas. Sedan dess har Contact Center gått
igenom många utvecklingsfaser, som byte av telefoniplattform,
implementering av flera IT-system, kundnöjdhetsmätningar
och egen Workforce Management-funktion för att optimera
bemanning.
– Idag har vi drygt 50 stycken heltidsanställda, samt 30
personer via en intern timpool. Många timanställda är
studenter vilket är ett perfekt extrajobb för dem samtidigt som
vi kan optimera vår bemanning och hålla oss slimmade på ett
enkelt och smidigt sätt. Dessutom har vi många friidrottare,
varav flera på elitnivå, som har träning morgon eller kväll och
kan arbeta de timmar vi har stort behov, säger Carina.
Som chef ansvarar Carina för att avdelningen är kostnadseffektiv och kvalitativ, att det är tillräcklig bemanning och
att rätt person är på rätt plats. Just nu pågår exempelvis en
omstrukturering som syftar till att skapa en organisation som är
ännu mer effektiv och nära kunden.
– Vi är till för kunden och det är självklart där vi lägger allt
vårt fokus. Här vill vi prata med våra kunder och göra det
enkelt för dem att vara kund hos oss. Korta väntetider, bra
service och att ärenden bli lösta på första samtalet är alltid det
vi strävar efter. Genom att bland annat jobba strategiskt i olika
team blir vi ännu bättre på att erbjuda det.

En servicenivå utöver det vanliga
Att Collectors Contact Center håller hög standard är inte
bara någonting som Carina slår fast, det visar även bolagets
NKI (nöjdkundindex) som ligger på 5,65 på skalan 1–6. Den
universella mätningen genomförs av Quicksearch genom en
undersökning kunderna får i ett sms efter avslutat samtal. Där
får de fylla i hur nöjda de är med service och bemötande och
det finns möjlighet att lämna kommentarer. Kundnöjdheten
mäts också genom NPS (Net Promoter Score) och bygger på
frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det
här företaget till en vän eller kollega?” Collectors mål är att
ligga på +50, och har legat på +54 de senaste sex månaderna.

Men hur bibehåller man en hög nivå, och jobbar för att bli
ännu bättre?
– Vi lägger kraft på utbildning, coaching och medarbetarsamtal, och genom kontinuerlig uppföljning kan vi säkerställa
att vi håller hög nivå. Att vi har fantastiska medarbetare som
trivs på jobbet hjälper också till att skapa ett högt engagemang.
Förutom att utvärdera kundnöjdhet genom NKI och NPS mäts
teamen mot uppsatta mål i SLA (Service Level Agreement).
Det är ett mål som anger vilken kvalitetsnivå en leverans ska
hålla. På Collector är målet att 85 % av inkommande samtal
ska besvaras inom 90 sekunder. Någonting som efterlevs med
marginal, 2018 besvarade nämligen Contact Center 85 % av
samtalen med en snittkötid på 45 sekunder.

En språngbräda i karriären
Utöver att se till att Collectors kunder får fantastisk service och
bemötande finns en ytterligare aspekt av Carinas roll. Det är
att förvalta bolagets talanger och få dem att vilja stanna och
gå vidare till andra avdelningar och roller, istället för att söka
sig utanför huset. Genom att lära känna bolaget och kunderna
via Contact Center får medarbetare som vill gå vidare en bra
språngbräda ut i organisationen.
– Det är fantastiskt kul att hitta människor som vill jobba med
kundservice och sedan se dem växa i förtaget. När man som
bolag har sin kundservice internt känner sig medarbetarna
närmare produkten och det blir ofta lägre personalomsättning
eftersom många trivs och vill fortsätta sin karriär inom företaget.
Det kan till och med vara utmanande att andra avdelningar lite
för snabbt vill fånga upp stjärnor från oss, men då ser vi alltid
till hela bolagets bästa. Hos oss på Contact Center är det fart,
fläkt och roligt att jobba – det är jag stolt över!

Vi är till för kunden och det är alltid fokus, här vill vi prata med
våra kunder. Genom att jobba strategiskt i olika team kan vi
bli ännu bättre på att erbjuda bra service, kort väntetid och att
ärenden blir avklarade på första samtalet.
Carina Regnér, Head of Contact Center
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VÅ R A 4 S E G M E N T
Nu delar vi upp verksamheten i fyra segment. Detta är ett led i att öka vårt fokus på
kunder, både befintliga och nya. Förändringen gör oss mer lönsamhetsfokuserade
och ökar transparensen internt och externt. Här kan du läsa mer om respektive
segment och våra tjänster.

P R I V AT

Ansvarig: Adam Ritzen

Tjänster:
Spara
Våra sparkonton har förmånlig ränta och insättningsgaranti.
Kunden kan välja att ha fria uttag och insättningar med rörlig ränta
eller låsa ett större engångsbelopp på tre eller sex månader,
alternativt på ett konto bundet på ett till två år, till fast ränta.
Låna
Hos oss kan kunden låna upp till 500 000 SEK. Lånet gör det
bland annat möjligt att samla flera smålån på samma ställe.
Våra villkor är individuella och vi gör en bedömning utifrån
kundens förutsättningar.
Kreditkort
Collector Easyliving är ett kreditkort kopplat till Mastercard
med upp till 100 000 SEK i kredit och räntefria köp i upp till
56 dagar. Det är dessutom ett av marknadens bästa resekort,
med avbeställningsskydd och 0 kr i valutapåslag.
Bolån
Vår nyaste produkt till privatmarknaden, helt digitala bolån.
I nuläget kan kunderna välja att flytta lånet på sina bostadsrätter till oss. Produkten är i teststadiet.
Appar
Collector Banks app samlar hela vårt erbjudande mot privatmarknaden på ett och samma ställe och ger en överblick över
våra tjänster. Den digitala assistenten hjälper kunden genom
att svara på frågor.
Spira
Spira erbjuder ett enkelt månadssparande i aktier. Ett valfritt
sparbelopp dras automatiskt och placeras i en portfölj med de
största investmentbolagen på Stockholmsbörsen.
Betalkoll
Betalkoll är ett sätt att balansera privatekonomin och skapa
ett jämnare flöde. Kunden registrerar sina fakturor och vi på
Collector ser till att de betalas i tid. Kunden får sedan en
samlingsfaktura som kan delbetalas.
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F Ö R E TA G

Ansvarig: Erik Krondahl

Tjänster:
Fakturaköp
Vi köper företags fakturor och tar samtidigt över kreditrisken.
På så sätt frigörs likvida medel redan på faktureringsdagen
– utan att öka kundens skuldsättning.
Fakturabelåning
Med fakturabelåning kan kunden sätta kreditlimiter motsvarande
hela företagets omsättning. Fakturabelåning sparar tid och
pengar i administrationen hos våra kunder.
Exportfinansiering
Collector Bank erbjuder finansiering av fakturor upp till 100 %
med möjlig tillgång till pengarna samma dag. Den stora
skillnaden mot vanligt fakturaköp är finansieringsgraden.
Orderfinansiering
Vi finansierar nytagna ordrar och projekt för att våra kunder
ska kunna säkra inköp och investeringar. Detta förbättrar
kundens nyckeltal och gör det samtidigt möjligt för dem att
utvecklas och växa.
Fastighetskrediter
Collector har gedigen erfarenhet av kommersiella fastigheter
och erbjuder finansieringslösningar i storstadsområden i form
av belåning.

Våra 4 segment 10
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PAY M E N T S
Ansvarig: Mikael Anstrin

Tjänster:
Betallösningar för e-handel och butik
Med faktura och delbetalning kan våra kunder erbjuda sina
kunder större flexibilitet vid betalningstillfället. Det ökar chansen
till fler lyckade köp och nöjdare kunder. Genom Collectors
digitala betallösningar för B2B-försäljning kan kunden erbjuda
sina kunder flera nya möjligheter, nå nya kundgrupper och
samtidigt förenkla administrationen.
Collector Checkout
Collector Checkout är en betallösning som underlättar för
såväl e-handlare som slutkund. Med Checkout ingår även den
unika tjänsten Collector Insights, ett analysverktyg som hjälper
e-handlare att lära känna sina kunder.
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2018

COLLIGENT
Ansvarig: Jessica Orrmyr

Tjänster:
Hyresinkasso
Med cirka 80 procent av Sveriges börsnoterade fastighetsbolag som kunder är Colligent landets ledande inkassobolag inom fastighet och hyra. Vi bistår med hjälp genom hela
inkassoprocessen, från påminnelse till eventuell avhysning eller
tvångsförsäljning. Att bedriva inkassoverksamhet inom fastighetsbranschen kräver god kunskap om komplexa lagar och
regleringar. Tack vare vår långa erfarenhet av hyresinkasso har
vi utarbetat processer för att så snabbt och effektivt som möjligt
inkassera såväl kommersiella hyresfordringar som fordringar
mot kvarboende och avflyttade hyresgäster.
Företagsinkasso
Colligent har lång erfarenhet av att hantera inkassoärenden
business-to-business. Vi erbjuder unika lösningar baserade på
bransch och typ av företag och skapar flexibla vägar för att vår
kund ska få betalt så snabbt som möjligt.
Konsumentinkasso
Nästan alla verksamheter oavsett bransch och storlek tycker
att det är krångligt att kräva in släpande betalningar från privatpersoner. Colligent har en enkel plug-and-play lösning där
kunden smidigt kan låta oss ta över inkassoprocessen.
Utlandsinkasso
Colligent har stor erfarenhet av olika länders lagar, regler och
sedvänjor vilket gör oss till en trygg inkassopartner för kunder
som vill försäkra sig om att få betalt för sin handel med utlandet.
Vi har erfarenhet av utlandsinkasso på i stort sett alla världens
marknader och våra ombud finns över hela världen.
Purchased debt
Colligents affärsområde Purchased Debt specialiserar sig
på köp av fordringar som är avskrivna eller osäkra. Vi köper
fordringar riktade gentemot såväl privatpersoner som företag
och organisationer, men det ska alltid finnas ett personligt
betalningsansvar i grunden.
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KUNDCASE
CLIMEON
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2011 patenterades Thomas Öströms uppfinning och Climeon
grundades. Nu står det börsnoterade bolaget redo att rulla ut
tekniken världen över. Men att gå från idé till verklighet var inte
en självklarhet.

Idén

IDÉN SOM SKA
FÖRÄNDRA VÄRLDEN
Thomas Öström är entreprenören som
kan ha löst framtidens energiförsörjning.
Hans uppfinning gör det möjligt att omvandla värme till energi på ett helt nytt
sätt. Världsnaturfonden har kallat hans
innovation för den största inom grön
energiteknik på 100 år och allt fler företag
världen över börjar nu få upp ögonen för
det svenska företaget Climeon.
Idén att skapa elektricitet ur värme är egentligen inte ny, men
vad som gör Thomas Öströms uppfinning unik är att principen
fungerar även vid låga temperaturer. Genom att kombinera
flera olika tekniker lyckades Thomas knäcka koden som gör
det möjligt att ta tillvara på såväl spillvärme från industrin
som den värme som finns i jordskorpan. Och resultatet är
koldioxidfri elektricitet. Dessutom är det en energikälla som
inte riskerar att ta slut, och som är tillgänglig året runt, vid alla
väder och över hela jordklotet.

Det är 2006 och ingenjören Thomas Öström är i Peking på
företagsresa. Överallt ser han människor med munskydd,
avgaserna ligger som en tung hinna över staden och eländet
gör ont rakt in i märgen på Thomas. Där och då bestämmer
han sig för att bli en miljökämpe och expert på grön energi.
Sagt och gjort. När Thomas kommer hem startar han
bloggen ”The green technology blog” och läser precis allt
han kommer över i området. Varje vaken sekund ägnas åt att
analysera utvinnandet av energi och han utvärderar teknikerna
såväl tekniskt som affärsmässigt – in i minsta detalj.
– Problemet om man tittar på grön miljöteknik är att den
alltid är beroende av något. Sol och vindkraft kan bara skapa
energi när solen skiner eller när det blåser. Därför krävs
batterier för att jämna ut elen utifrån behovet, vilket ger ett
väldigt högt pris per kWh. Det gör det svårt att helt ersätta
fossila bränslen och kärnkraft med ren sol- och vindkraft.
Thomas drömmer om att komma på hur man kan använda
sig av en grön energikälla som alltid fungerar, oavsett årstid,
tid på dygnet eller väder. Och i de funderingarna blir det helt
plötsligt solklart; om det går att hitta ett effektivt sätt utvinna
energi ur varmvatten vore potentialen enorm.
– Jag blev helt besatt. Men jag förstod att om jag skulle
knäcka den här koden så behövde jag hjälp, lösningen ligger
nämligen ofta i kombination mellan olika teknikområden.

Uppfinningen
Thomas lämnar chefspositionen på sitt dåvarande jobb för
att ägna all vaken tid åt sin nya passion. Ett galet beslut enligt
många, men för Thomas var det självklart. Men han insåg att
någonting saknades för att få ekvationen att gå ihop. Han
behövde en kompanjon. Joachim Karthäuser är doktor i kemi
och tillika Thomas granne, och enligt Thomas den perfekta
kompanjonen för ändamålet. Vännerna spenderar dag och
natt åt att förstå hur man på ett effektivt sätt kan omvandla
spillvärme i låga temperaturer till grön energi. Efter månader av
slit, sena kvällar i Thomas källare och minimal fritid verkar det
som att uppfinnarna hittat en lösning.
Principen att utvinna el ur varmt vatten har funnits länge men
hittills hade man aldrig hittat en lösning som varit tillräckligt
effektiv på temperaturer under 120 grader. Vad som är
speciellt med Climeons modul är att den kan skapa elektricitet
från relativt låga temperaturer. Det gör att energimodulerna
kan skapa koldioxidfri elektricitet ur såväl grunda värmekällor
i jorden som ur spillvärme från industrin. När Thomas förstod
potentialen i uppfinningen insåg han att drömmen om att
förändra världen faktiskt kunde bli till verklighet.
Men Thomas och Joachim tog inte ut någon seger i förskott.
De ägnade månader åt att hitta fel och brister i sin lösning,
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men utan att lyckas. Den 20 mars 2011, fem år efter den där
avgastunga dagen i Peking, patenterar Thomas sin uppfinning
och Climeon grundas.
– Jag var alldeles skakis. Eftersom vi analyserat ämnet så
mycket så förstod jag att det inte finns någonting i världen som
har större potential. Känslan när vi insåg det var helt overklig.

Utmaningen och drivkraften
Utmaningarna har funnits där hela tiden, i början det rent
tekniska i att komma på en hållbar och effektiv lösning, men
på senare tid har utmaningarna snarare legat i att hålla fast vid
bolagets värderingar och hålla dem högt.
– Vi har sagt ända från början att vi alltid ska vara det goda
bolaget och göra affärer för en bättre värld.
Men när man växer mycket och blir fler och fler kan det vara
svårt att hålla fast vid det. För Thomas har det emellertid varit
enkelt. Förutom tekniknörd är han också en riktig klimatnörd,
och det är miljöfrågorna som ständigt håller honom på banan.
När Climeon startade 2011 gissade experterna att havsnivån
skulle stiga någon centimeter fram till år 2100. 2014 reviderades siffran till 0,5–2 meter och idag pratar man om
5 meter. Det är inte någon tvekan om att det är bråttom.
– Det är så illa. Våra barn kommer inte få en särskilt vidare
värld om det fortsätter i det här tempot. Nu har vi komponenterna för att göra påverkan på riktigt, då är det vår
förbaskade plikt att göra allt vi kan för att få ut det i världen.

Finansieringen
För att komma i mål med Climeon var Thomas beroende
av mer än en bra idé och sin enorma drivkraft. Det behövs
nämligen rätt samarbetspartners.
– Att hitta rätt partners har varit en utmaning, inte bara
kollegor utan kunder, leverantörer och finansiering. För att
Climeon ska kunna leverera modulerna som driver kraftverken
krävs stora investeringar. Och att hitta finansiering är inte alltid
lätt när man är ett relativt nystartat bolag med en oprövad
produkt. Det var i den här vevan som Climeon för första
gången kom i kontakt med Collector Bank. Climeon hade
fått en order från Richard Bransons prestigefulla bolag
Virgin Voyages som ville installera modulerna på sina

kryssningsfartyg. Spillvärmen från fartygets motorer skulle
kunna användas för att driva ett elkraftverk ombord och då
passade Climeons lösning perfekt. Men att realisera en order
av den här storleken binder mycket kapital och Climeon
behövde hjälp med finansieringen för att kunna tacka ja.
Collector såg potentialen i bolaget och imponerades av
Thomas brinnande engagemang. Det fanns ingen tvekan,
klart Collector skulle hjälpa till.
– Vi vill omge oss av partners som tror på oss, det gäller inte
bara kollegor utan alla relationer, såväl kunder som banker och
andra partners. Därför kändes det riktigt bra i magen att hitta
finansiering hos ett bolag som trodde på vår idé.

För att lyckas med din idé måste du omge dig med människor
som tror på dig. Inte bara kollegor, utan kunder, samarbetspartners och andra. Collector Bank visade att de trodde på oss
redan i ett tidigt skede, vilket har varit otroligt värdefullt.
Thomas Öström, VD på Climeon
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HUR FUNGERAR DET?
Climeons modulsystem utvinner el ur geotermiska
källor och restvärme från råvaruindustri och fartygsmotorer vid unikt låga temperaturer. Värmekraftsystemet kan därmed skapa elektricitet ur energi
som annars skulle gå till spillo. Modulen är en låda
på 2x2x2 meter, som genom den patenterade
vakuum-baserade processen kan generera
1 314 000 kWh grön el varje år. Modulerna kan
byggas ihop som byggklossar, till skalbara och
anpassningsbara system. Systemet har en extremt
hög verkningsgrad – varje modul levererar
tillräckligt med el för att försörja 250 villor.

BUSINESS FOR A
BETTER WORLD
“To be successful you need to find a
solution that is good for the environment,
but also from an economic perspective.
We call it Business for a better world.”
På vår kampanjsajt collector.se/climeon kan du ta del av filmen
där Thomas Öström berättar om hur Climeon gick från idé till
succé. Filmen som är tre och en halv minut lång, är inspelad
på Island i juni 2018, i samband med att Climeons moduler
installerades hos värmekraftbolaget Varmaorka, utanför
Reykjavik. Collectors eget marknadsteam har tagit fram idé,
manus och all kommunikation runt kampanjen, och filmen är
gjord i samarbete med produktionsbolaget Houston Media.
På kampanjsajten kan du även registrera dig för att läsa fler
artiklar om vårt samarbete och hur våra finansieringslösningar
bidrar till att göra idéer till verklighet.
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HUR DU VÄLJER DIN
FINANSIERINGSPARTNER
AVGÖR FRAMTIDEN FÖR
DITT FÖRETAG
Alla bolag behöver en bra finansieringspartner under sin tillväxtresa, speciellt
nystartade bolag med relativt okända
produkter. Alexander Helling har byggt
upp kundfinansieringsstrukturen åt heat
power-företaget Climeon och berättar
varför finansieringen är så viktig
för tillväxtbolag.
– För 25 år sedan var det ovanligt med investeringar i soloch vindkraft, men nu ökar det explosionsartat. Tittar man
på heat power är det fortfarande väldigt låga investeringar
eftersom få förstått potentialen. I takt med att marknaden
får upp ögonen och pengar börjar investeras kommer fler
bolag som Climeon att gynnas, men även andra utrustningsleverantörer. Det blir förhoppningsvis en rejäl skjuts på
marknaden, säger Alexander Helling.
Förra året börsnoterades Climeon och i samband med
det startades Baseload Capital som helt fokuserar på att
finansiera och investera i geotermiska kraftverk, alltså de
moduler som Climeon tillverkar. Alexander är numera VD
på Baseload Capital och hjälper företag som vill köpa
Climeons geotermiska kraftverk att hitta finansiella lösningar
och partners.
– När man jobbar med den här typen av CAPEX-intensiv
utrustning är det viktigt att ha bra finansieringspartners och
finansieringslösningar att erbjuda kunderna, många gånger
kan de inte hosta upp pengarna på stört utan behöver olika
alternativ för att kunna köpa utrustningen.
Alexander menar att det är viktigt att ha en finansieringspartner som förstår bolaget, men också bolagets kunder
för att kunna agera snabbt och effektivt, framförallt när
bolaget växer.
– En bra finansieringspartner är viktig internt för att
hantera likviditeten, men också ur ett kundperspektiv.
Om kunderna står beredda att köpa behövs en partner
som även förstår deras behov. Det kan vara helt avgörande
för huruvida det blir en affär eller inte.

17 Kundcase Climeon

Alexander Helling, CEO/CIO
på Baseload Capital

Hur viktig är finansieringen när det kommer till
förflyttningen från brun till grön energi?
– Helt avgörande. Investeringar inom grön energi var
ovanligt för bara 20–25 år sedan och nu ökar det
explosionsartat. Inom vårt segment är investeringstakten
fortfarande låg, mycket på grund av att många inte har
förstått potentialen i geotermisk värmekraft eller har svårt
att förstå de komplexa produkterna. Inom en snar framtid
tror jag att trenden vänder. Och när mer pengar investeras
i branschen kommer Climeon att gynnas, precis som andra
utrustningsleverantörer inom området.
För relativt nya och okända bolag kan finansieringen vara
en utmaning. Särskilt om den ska komma från traditionella
banker där processerna ofta är trögrörliga. Därför finns det
en fördel att söka sig till mindre banker där det är snabba
kommunikationsvägar och större möjlighet till flexibilitet.
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MÖT
TRE AV VÅRA
MEDARBETARE
Berätta om din utvecklingsresa här.
Jag firade precis 10 år på Collector och har aldrig haft ett så
inspirerande arbete tidigare. Mina chefer har trott på mig och
jag har fått nya utvecklande arbetsuppgifter när jag behövt det.
Nyligen lämnade jag min roll som team manager på Contact
Center till att arbeta ut mot våra samarbetspartners inom
Payments, som Customer Success Manager. Det var ett stort
steg för mig att lämna det trygga där jag hade svar på alla
frågor till att nu lära mig helt nya saker.
Hur skulle du beskriva Collectors företagskultur?
Jag har varit med på resan där huvudkontoret bestod av 60
anställda man kunde namnet på, till att idag vara en av flera
hundra. Trots växtvärk tycker jag att företagskulturen är stark.
Det märks att alla vill komma till jobbet och bidra till att det går
bra för bolaget. Det är familjärt, högt i tak och humorn är en
viktig del i det vardagliga. Och vem blir inte glad av att arbeta
med havsutsikt på Sveriges snyggaste kontor?
Vad betyder Collectors kärnvärden för dig?
Personligen tycker jag att de går att tillämpa i allt vi gör!
Engagemang:
Utan engagemang är vi ingenting! Att jobba för att ”sitta av
timmarna” är för mig värsta tänkbara situation arbetsmässigt.
Jag vill brinna för det jag gör och ha personer runt mig som
känner likadant. De tillfällen genom åren då jag känt att jag
haft för lite att göra har jag hittat nya möjligheter och områden
att hjälpa till på.
Anniina Ivarsson
Customer Success Manager

Entreprenörskap:
På Collector är alla idéer välkomna och beslutsvägarna korta.
Vi bollar idéer och lösningar mellan produktområdena och tar
tillvara på de kompetenser som finns. Vi har precis möblerat om
så att sälj, integration och IT sitter ihop vilket gett resultat i förbättrad kommunikation på kort tid. Vi arbetar i en föränderlig
bransch där det populära ordet flexibilitet är vår verklighet.
Etik:
På Collector tänker vi en extra gång innan vi går in i affärer
eller samarbeten. Att veta att bolaget tar beslut med både
intäkter och etik i åtanke skapar trygghet och stolthet. Jag tycker
även att det handlar om att vara en bra person, inte bara
gentemot våra kunder utan även mot kollegor. Det är viktigt
att ta sig tiden att ge positiv feedback eller ett extra ”tack”
– det gör mer än man anar i relationen mellan människor.
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Vad är det bästa med att jobba på Collector?
Jag har haft förmånen att jobba i alla möjliga grupperingar
och affärsområden på företaget och jag blir imponerad av
det engagemang och driv jag möts av dagligen i mitt arbete.
Alla jobbar stenhårt mot att göra saker bättre för våra kunder
och vill driva Collector Bank i samma riktning, det vill säga full
fart framåt!
Berätta om din utvecklingsresa här.
Jag har utvecklats otroligt mycket under mina tre år på
Collector Bank. Mycket är nog tack vare att jag ibland även
fått axla rollen som User Experince Designer vilket har gett
mig mycket större insyn i våra produktområden och hur våra
kunder beter sig.
Hur skulle du beskriva Collectors företagskultur?
Något som slog mig redan första dagen jag satte min fot här
var hur trevliga, sociala och hjälpsamma alla var. Det fick mig
att känna mig väldigt välkommen och som en del av ett
gött gäng!
Vad betyder Collectors kärnvärden för dig?
Collectors kärnvärden speglar lite mig som person även
utanför jobbet, lite såhär:
Engagemang:
Sprid positiva vibes bland dina medmänniskor.

Joseph Astorga
Digital Designer

Entreprenörskap:
Lägg mer energi på att lösa saker än att saker inte är lösta.
Etik:
Gör bra saker så kommer bra saker att hända dig.
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Vad är det bästa med att jobba på Collector?
Det bästa med att jobba på Collector är att värdeordet
entreprenörskap verkligen genomsyrar verksamheten.
Det händer något hela tiden och varje affär ser annorlunda
ut mot den tidigare. För en bolagsjurist är det alltid roligt,
eftersom man möter nya utmaningar och ingen arbetsuppgift
är den andra lik vilket jag älskar.
Berätta om din utvecklingsresa här.
Jag började arbeta på Colligent Inkasso. Kort därefter började
jag på Colligent Juridik som processjurist samtidigt som jag var
projektledare för GDPR och därefter började jag som bolagsjurist på Collector Bank.
Hur skulle du beskriva Collectors företagskultur?
Det som genomsyrar Collectors företagskultur är att vi vågar
och är innovativa. Hos Collector får man lov att pröva nya
idéer, vi är ingen traditionell bank.
Vad betyder Collectors kärnvärden för dig?
Collectors kärnvärden präglar Collectors företagskultur, dels i
arbetet, vi är engagerade och vågar som sagt pröva nya idéer,
men även i det sociala, vi har en fin sammanhållning och man
känner sig alltid välkommen.

Malin Lönn
Legal Counsel
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K U LT U R O C H
VÄ R D E R I N G A R
Collector har tre kärnvärden som präglar
vår kultur och vilka vi är: entreprenörskap,
etik och engagemang. Dessa värdeord
beskriver hur vi är och vill uppfattas samt
hur vi ska agera i alla situationer – såväl
mot kunder och samarbetspartners som
gentemot varandra.
Collector har sitt ursprung i en stark entreprenöriell förmåga
att utmana konventioner vilket lever vidare som ett förhållningssätt i den dagliga verksamheten. Nyfikenhet, kreativitet,
öppenhet för nya lösningar och en stark kämparanda bidrar
till att vi på Collector vågar tänka annorlunda.
Vi strävar efter att vara en attraktiv och dynamisk arbetsplats
för drivna människor med olika personligheter och bakgrunder.
Här jobbar systemutvecklare, designers, jurister, analytiker och
ekonomer sida vid sida, i en föränderlig miljö med en stark
framåtanda, där teamkänsla och utbytet mellan kollegor är
viktigt. Att vi har så många olika kompetenser i huset, gör oss till
en arbetsplats med möjligheter att prova och lära oss nya saker.
Vi vill att alla som jobbar här ska få möjlighet att utvecklas till
sin fulla potential. Våra medarbetare får stor frihet och förväntas
bidra med nya synsätt, lösningar och perspektiv.

ENTREPRENÖRSKAP

ETIK

E N G AG E M A N G

Entreprenörskap:
Entreprenörskap står för innovationskraft, nytänkande och
drivkraft. Det innebär att vi driver förändring, är målinriktade
och vågar utmana. Vi är öppna för nya intryck, vill ständigt
utvecklas och brinner för att skapa möjligheter och
förverkliga idéer. Vi vill förstå och möta våra kunders behov
innan de själva har sett behovet. Vi vill erbjuda finansiella
tjänster med trygghet och bra villkor och göra det enkelt för
kunden att hantera och förstå sin ekonomi.

Engagemang:
Engagemang står för delaktighet, energi och passion. Det
innebär att vi alltid gör vårt bästa och gärna går den extra
milen för att hitta den bästa lösningen. Genom strategisk
hållbarhet visar vi ett tydligt engagemang gentemot våra
medarbetare och vår omvärld. Vi har ett stort hjärta i vad
vi gör.

Etik:
Etik står för respekt, empati och integritet. Det innebär att vi
är ansvarstagande, öppna och rakryggade. Vi visar respekt
för varandra, våra kunder, samarbetspartners och övriga
intressenter. Affärer ska göras på ett schysst och hållbart
sätt och med respekt för det ansvar vi har i relationerna
med våra viktiga intressenter och med samhället vi verkar i.
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INBOUND
MARKETING
– E T T L Å N G S I K T I G T O C H A F FÄ R S D R I V E T A R B E T S S ÄT T
Att förtjäna målgruppens intresse, bygga lojalitet och ta position som
en kunskapsbärare i sin bransch. Det är grunden i inbound marketing.
En av Collectors marknadsföringsmetoder som sedan snart två år tillbaka
drivs av Albin Wetter med målet att stärka Collectors affär och varumärke.
Albin Wetter anställdes på Collector Bank med uppdraget att
digitalisera och automatisera arbetet med att generera nya
kundkontakter för bolagets B2B-produkter. Denna
strukturerade digitala marknadsföringsmodell kallas för
inbound marketing och bygger på att skapa och sprida
relevant innehåll som text, bild och film i olika digitala kanaler
utifrån målgruppens perspektiv. Genom att jobba strategiskt
med innehåll får målgruppen upp ögonen för Collector,
dessutom får säljavdelningen en förlängd arm i att hitta och

23 Inbound Marketing

skapa relation med nya kunder. Metoden gör att marknadsavdelningen får ett större ansvar i säljprocessen där insatserna
blir tydliga, mätbara och enkla att följa upp.
Eftersom innehåll lever kvar på nätet till skillnad från ett
telefonsamtal från en säljare eller en begränsad reklamkampanj är inbound marketing en långsiktig marknadsföringsmetod. Dessutom kan nästan allting mätas, allt från öppnade
mejl till nedladdade dokument eller besök på hemsidan. Men
för att lyckas krävs mer än värdefullt innehåll; automatiserade
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Arbetet med inbound är framgångsrikt och vi får bra avkastning
på den investerade kronan. Vi har fått in ett antal kunder som
vi direkt kan härleda till innehållsarbetet, flera stora företag har
kommit till oss utan att bli kontaktade av säljare.
Albin Wetter, Inbound Marketing Manager

processer och ett kompetensöverskridande samarbete internt
är en förutsättning för att lyckas.
– Vi skapar värde för kunden genom bra innehåll, gärna
så tidigt i relationen som möjligt. Med hjälp av olika automatiseringar och triggerbaserade mejlflöden upplevs innehållet
personligt och det blir positionerande och säljdrivande på
samma gång. Gör vi ett tillräckligt bra jobb kommer kunden till
oss istället för tvärt om. I slutändan blir det ett långsiktigt och
affärsdrivet arbetssätt som stärker engagemang, varumärke
och kundcentrering, säger Albin Wetter.

Utgå från kundens perspektiv
Att få alla processer på plats har inneburit ett stort
förändringsarbete. Även om förutsättningarna finns internt
måste någon driva arbetet, och det är Albins roll. En stor del i
detta handlar om att alltid försöka ta kundens perspektiv och
se på saker utifrån och in.
– Vi vill vara kunskapsbärare som underlättar och inspirerar
våra kunder. Det är a och o när det gäller allt som har med
inbound att göra, att driva varumärke och få nya kunder
genom att skapa värde och ta en kunskapsposition.
Men hur skapar man värde för målgruppen? Albin berättar
att man behöver jobba på flera olika nivåer, allt från ständigt
pågående produktioner till större punktinsatser. Till exempel
drivs två bloggar för segmenten Payments och Företag där
säljare, experter och gästbloggare delar tankar, insikter och
tips varje vecka. I januari släpptes för andra året i rad
e-handelsrapporten Collector Convert som undersöker hur
e-handel mellan svenska företag ser ut.
– Ett annat sätt att skapa bra innehåll är genom kundcase.
Det är mer intressant för målgruppen att läsa om ”riktiga”
utmaningar och framgångar än att vi pratar om våra produkter
och tjänster. Ett exempel på ett sådant kundcase är samarbetet
med teknikenergibolaget Climeon där vi gjorde kampanjfilm,
landningssida och ett antal artiklar och annonser, allt
strategiskt uppbyggt utifrån inboundprocesser.

Bra avkastning på investerad krona
Sedan Albin började på Collector Bank för snart två år sedan
har det hänt otroligt mycket. Initialt fanns varken struktur eller
rätt förutsättningar, men genom stort internt engagemang och
bra processer har det gått snabbare än väntat att komma på
fötter. Inte minst har teamet blivit vasst på att ta fram intressant
och relevant innehåll i olika format.
– Det har gått rasande fort, precis som allt gör på det här
företaget. Idag har vi ett lättanvänt system och en process för
att ta fram och publicera innehåll. Nu står vi redo att rulla ut
arbetssättet på fler segment och i fler länder.
Faktum är att det har gått bra, till och med bättre än väntat.
Även om det är ett långsiktigt arbete visar det redan goda
resultat, segmentet Företag har till exempel bara varit igång
sedan november och redan gett flera intressanta leads.
– Arbetet med inbound är framgångsrikt och vi får bra
avkastning på den investerade kronan. Vi har fått in ett antal
kunder som vi direkt kan härleda till innehållsarbetet, flera
stora företag har kommit till oss utan att bli kontaktad av
säljare. Det är ett bra betyg!

Större kundfokus 2019
Det har hänt mycket under Collectors inboundresa, men det
finns mer att ge. Målet är att alla segment ska arbeta med
inbound så småningom. Under 2019 kommer både Payments
och Företag startas upp i Norge och i Sverige är det Colligent
som står näst på tur. Dessutom ska både processer och innehåll
utvecklas. Albin menar att nästa steg är att våga flytta fokus från
att hitta nya kunder till att lägga krut på befintliga.
– Idag väljer företag sina leverantörer och samarbetspartners utifrån rekommendationer och referenser, inte från
egen research eller en kampanj man ser på nätet. Därför blir
det oerhört viktigt att bygga lojalitet och bra relationer med
befintliga kunder, det är dessa som blir bolagets ambassadörer.
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Frågar du en privatperson på vilket sätt e-handel underlättar
vardagen svarar nog de flesta att det sparar tid och är enkelt.
Men ser det ut på samma sätt för företag? I vår undersökning
visar det sig att majoriteten av företagen som e-handlar tycker
det förenklar vardagen, framförallt genom tidsbesparing. Vi har
sammanställt svaren.

”Vi sparar tid”
En majoritet av de tillfrågade menar att e-handel underlättar
vardagen på jobbet eftersom det sparar tid: ”Vi kan få saker
levererat till vår dörr istället för att personalen ska springa runt
i butiker, så vi sparar tid”. Även om många företag angav flera
olika fördelar med e-handeln var tidsaspekten den mest
avgörande faktorn: ”Jag sparar tid och jag känner mig säkrare
eftersom jag kan se olika alternativ, jämföra priser, kvalitet och
miljöpåverkan på varorna jag köper”.

”Jag kan göra det när som helst”

SÅ FÖRENKLAR
E‑HANDEL ARBETSLIVET
I en stor undersökning genomförd i
samarbete med SIFO har vi frågat 300
köpande företag om deras vanor att
handla på nätet. 57 % av de tillfrågade
menar att e-handeln underlättar deras
vardag på jobbet genom att de
sparar tid.
E-handelsrapporten Collector Convert
Undersökningen som artikeln hänvisar till ligger till grund
för Collectors e-handelsrapport Convert, som visar hur långt
svenska företag har kommit med att förflytta sin försäljning
och sina inköp ut till nätet. Vi är inte bara intresserade av
att veta hur långt näringslivet kommit med att etablera sina
e-handelskanaler, utan framförallt vill vi veta vad marknaden,
det vill säga företagskunderna, tänker, tycker och tror, vad
de har för förväntningar och hur de agerar. Vill du ta del av
rapporten, läs mer på collector.se/convert
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Förutom att spara tid är tillgängligheten en faktor som
underlättar vardagen på jobbet: ”Jag kan börja med en
beställning och fortsätta med den en annan dag. Det förenklar
och man kan beställa när man har tid”. Dessutom behöver jag
inte ens vara på jobbet för att göra min beställning, utan kan
enkelt sköta det från mobilen när jag är på språng: ”Jag kan
göra det när jag vill med mobilen och slipper ha kontakt med
en säljare”.

”Enkelt, smidigt och en bra överblick”
Andra anledningar till att e-handel förenklar vardagen är
enkelheten och smidigheten: ”Det gör att jag slipper åka fem
mil för att handla kopieringspapper. Det är enkelt och smidigt”.
Dessutom ger det en bra överblick över vilka varor som
erbjuds och om de finns på lager: ”Vi behöver inte lägga ner
tid på att ringa in en order. Och det är en mycket effektivare
lösning eftersom vi kan se om produkten finns på lager eller
inte. Det blir även lättare att göra prisjämförelser”.

”Det förenklar inte”
En liten grupp, 4 % av de tillfrågade, menar att e-handel inte
förenklar vardagen, utan till och med försvårar den ibland:
”Det förenklar inte alls. Vi är emot allt som har med knappar att
göra”. Andra menar att det är tekniska hinder som gör det
svårt: ”Jag använder enbart e-handeln för att få en översikt
över vad jag vill köpa, men sedan gör jag beställningen som
vanligt för att den ska kunna registreras som andra köp i vårt
interna system”.
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SKILLNADEN MELLAN
FAKTURABELÅNING
OCH FAKTURAKÖP
Factoring, fakturabelåning och
fakturaköp. Begreppen används ofta
slarvigt och det är inte ovanligt att det
finns frågetecken kring skillnaderna.
Vi reder ut begreppen en gång för alla.
Factoring
Factoring är det sammanfattande begreppet för de flesta
former av fakturafinansiering, både fakturaköp och fakturabelåning. Kort sammanfattat är factoring en tjänst som erbjuds
av banker eller finansbolag som innebär att ett företag säljer
eller belånar sina fakturor och får finansieringsmedel.

Fakturabelåning
Fakturabelåning fungerar som ett banklån där fakturorna är
pantsatta och utgör en säkerhet för lånet. Finansbolaget
belånar fordringarna till en viss grad, ofta 70–80 % av fakturabeloppen. Resterande belopp utbetalas i samband med att
fakturan betalas och kan dröja upp till 120 dagar beroende på
betalningsvillkor. Dessutom sköter de all administration kring
inbetalning av fakturorna och i regel har kunden pengarna på
kontot dagen därpå. Förutom själva finansieringen kan fakturabelåningen också innebära andra servicetjänster som bokföring, påminnelsehantering och inkasso.
Eftersom fakturabelåning innebär att fakturorna fortfarande
ligger i kundens balansräkning sker ingen riskavtäckning om
slutkunderna inte betalar, det fakturorna gör är att agera
säkerhet för lånet. Alltså minskar inte lånet för att en faktura
förblir obetald, utan det enda som sker är att finansbolagets
säkerhet för det utgivna lånet blir sämre. Fakturabelåning är en
bra lösning för de bolag som säljer till finansiellt starka slutkunder, där lägsta pris för att frigöra likviditet är viktigt och
bolaget själv är villig att bära kreditrisken.

Fakturaköp
Vid fakturaköp förvärvar factoringbolaget företagets fordringar
vilket innebär att fordran hamnar i factoringbolagets balansräkning istället för företagets. Det är positivt eftersom det kan
stärka nyckeltal som exempelvis skuldsättningsgrad genom att
växla kapital bundet i kundfordringar mot att minska skulder
till bankerna.
Det finns två varianter av fakturaköp – med eller utan regress.
Säljs fakturan med regress blir företaget skyldigt att återbetala
factoringbolaget fakturabeloppet vid förfallodatumet vid utebliven betalning. Säljs fakturan däremot utan regress innebär
det att factoringbolaget som köper fordran övertar den fullt ut
och därmed risken för både sen och utebliven betalning.
Oftast köps fakturor utan regress mot finansiellt starka slutkunder, medan kunder med regress oftast nyttjas mot
finansiellt svagare slutkunder. Fakturaköp är till sin natur
något dyrare eftersom riskavtäckningen ingår om fordran
köps utan regress.
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På vår företagsblogg hittar du aktuella och intressanta
analyser och insikter från våra affärsområden företagsfinansiering och e-handel. Där kan du också anmäla dig till
våra nyhetsbrev. Du hittar alla inlägg på blogg.collector.se
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DÄRFÖR E‑HANDLAR FÖRETAG
PÅ KONSUMENTSAJTER

HÄNGER ALLA DELAR MED
NÄR BOLAGET VÄXER?

I en stor undersökning genomförd av Collector Bank
och utförd av SIFO har vi frågat 300 köpande företag
om deras vanor att handla på nätet. Vissa företag
väljer att handla från konsumentsidor, vi frågade varför.
Svaren visar att smidighet och bättre utbud är de
vanligaste orsakerna.

De flesta tillväxtbolags främsta problem är kopplat till att
organisationen har svårt att hänga med när bolaget växer
snabbt. Problemen rör oftast frågor som styrning och
uppföljning av verksamheten på lönsamhetsnivå. De flesta
tillväxtbolag har nämligen bra koll på sin omsättning, men
när det handlar om bruttovinster och resultat före skatt så
är intresset inte lika brinnande.
För att förstå hur det går för ditt bolag, vad du faktiskt
tjänar pengar på och hur dina nyckeltal ser ut behöver du
använda bra styrningsmodeller. Det är ett viktigt stöd för
företagsledning och styrelse när de ska fatta beslut.
På så vis kan de se vilka produkter, produktgrupper och
geografiska marknader som är mest lönsamma.

UTMANINGEN MED
SÄSONGSVARIATIONER
Bolag med säsongsbetonade produkter stöter på
utmaningar som andra bolag slipper. De har intensiva
säljperioder följda av månader med ytterst låg omsättning. Eirik Stokmo har jobbat nära bolag med
säsongsvariationer och vet hur tufft det kan vara.
Men det finns smarta sätt som gör att även de med
kraftig säsongsvariation kan få ett jämnt och stabilt
kassaflöde. I en artikel på vår blogg svarar han på
nio frågor om säsongsvariationer.
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NYCKELTALSGUIDEN
Genom att titta på nyckeltalen blir det enklare att analysera
och förstå ditt bolag. Framförallt kan du jämföra olika
kostnader mot varandra på ett effektivt sätt. Men vilka
nyckeltal är viktiga och hur kan du förbättra dem? I vår
nyckeltalsguide beskriver vi hur du kan förbättra de
viktigaste nyckeltalen för ditt företag.
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Förvaltningsberättelse
Styrelse och VD för Collector AB (publ), org. nr. 556560-0797, avger härmed årsredovisningen för koncernen
och moderbolaget för räkenskapsåret 2018.
Koncernens verksamhet
Verksamheten är uppdelad i två affärsområden; Privat och
Företag och består av utlåning och inlåning, finansieringstjänster,
betalningslösningar samt kredithantering med affärsjuridik.
Utlåning till privatpersoner sker digitalt eller via låneförmedlare.
Finansieringstjänsterna är riktade mot företagsmarknaden
genom erbjudande av factoringtjänster samt företags- och fastighetskrediter. Betalningslösningar erbjuds e-handel och detaljistkedjor. Kredithanteringen är huvudsakligen inriktad på företagsmarknaden genom hantering av obetalda fakturor och andra
fordringar samt förvärvade kreditstockar.
Legalt bedrivs ut- och inlåning samt finansieringstjänster i
Collector Bank AB som har filialer i Norge och Finland. Betalningslösningarna erbjuds förutom i banken även av de nyförvärvade bolagen Collector Payments AB samt Collector Payments
Finland Oy. Uppdragsverksamhet inom inkasso bedrivs i Colligent Inkasso AB samt i dess norska dotterbolag Colligent Norge
AS. Collector Ventures 1 KB gör investeringar inom fintech.
Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg samt
från kontoren i Helsingfors, Åbo, Oslo och Stockholm.
Koncernens resultat
Tillväxten fortsatte under 2018 och de totala intäkterna ökade
med 20 % under året och uppgick till 2 321 MSEK (1 933). Oaktat
förvärven uppvisar affärsområdet Företag fortsatt den starkaste
utvecklingen genom produkterna Factoring & Företagskrediter
och Fastighetskrediter. Colligent har vuxit genom förvärv. Inom
affärsområdet Privat avtar tillväxttakten något, främst som följd
av den strategiska inriktningen att gå mot premiumsegmentet
inom Privatlån. Produkten Payments har vuxit genom förvärvet
Lindorff Payments.
Resultat före skatt (EBT) ökade med 8 % och uppgick till 721
MSEK (668). Resultatet efter skatt (EAT) uppgick till 566 MSEK
(517) vilket motsvarar en avkastning på eget kapital (RoE)
på 17,6 % (18,1). Resultat per aktie ökade med 10 % och var
5,51 SEK (5,03).
Kostnader
Rörelsens kostnader för helåret uppgick till 1 407 MSEK (1 149) en
ökning med 22 %. Kostnader som följer affärsvolymen, främst
kreditförluster och låneförmedlingsprovisioner har ökat snabbare
än tillväxten i intäkter. Andra kostnader, framförallt personal- och
IT-kostnader, är mer skalbara. Finansiella kostnader uppgick till
207 MSEK (130) och har stigit snabbare än affärsvolymen pga
extra inlåningskostnader och en svag krona. Det fortsatta arbetet
med höjd kostnadseffektivitet har hög prioritet och omfattar alla
delar av verksamheten. K/I-talet under året sjönk till 0,46 (0,47).
Kreditportföljen
Den totala kreditportföljen nådde 26 104 MSEK (19 507) och har
på ett år ökat med 6,6 miljarder kronor, motsvarande +34 %. Högst
ökningstakt har skapats inom produkten Factoring & Företagskrediter men även Fastighetskrediter och Privatlån har haft god
volymtillväxt. Av den totala kreditportföljen utgör Företag 51 % och
Privat 49 %.
Förvärv av Lindorff Payment Services AB
I slutet av december förvärvades Lowells betalningsverksamhet
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med tyngdpunkten på den finska marknaden och representation
i de övriga nordiska länderna. Se förvärvskalkyl i slutet av not 1.
Kreditförluster
Från den 1 januari 2018 sker reserveringar för förväntade kreditförluster även på icke förfallna fordringar enligt IFRS 9. Vid
ingången av året uppgick totala reserveringar till 858 MSEK
och vid utgången av året 1 191 MSEK. Årets rapporterade kreditförluster uppgick till 300 MSEK (189) och innehöll en reservering
på 46 MSEK avseende förväntade kreditförluster på privatlån
enligt IFRS 9 och beroende på att mer tillförlitlig information
funnits tillgänglig för helåret 2018.
Finansiering
Collectors utlåning finansieras till 87 % med inlåning från allmänheten, vilken vid periodens slut uppgick till 22 391 MSEK (15 310).
Under MTN-programmet (ramverk 5 000 MSEK) har emitterats
en treårig obligation på 800 MSEK samt en Tier 2 obligation om
500 MSEK. Utgivna certifikat uppgick vid periodens slut till 1 969
MSEK (2 035). Collector har även bankkrediter på 800 MSEK
som är outnyttjade.
Kapital och total kapitalrelation
Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets
resultat i kapitalbasen. Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen uppgick vid periodens slut till 3 781 MSEK (3 338) och
kapitalkravet till 2 205 MSEK (1 591). Den totala kapitalrelationen,
som påverkats av högre krav på kapitaltäckning av förvärvade
krediter, uppgick sista december till 13,7 % (16,8). Kärnprimärrelationen och primärrelationen uppgår båda till 11,9 % (14,3). Det
internt bedömda kapitalbehovet uppgick per 31 december 2018
sammanlagt till 2 560 MSEK. Kapitalbehovet ska ställas i relation
till kapitalbas och avsättning för risker enligt pelare I. Därtill tillkommer avsättning för kapitalkonserveringsbuffert, institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert och internt bedömd buffert.
Utveckling Privat
Affärsområdet Privats totala externa intäkter ökade under 2018
med 12 % och uppgick till 1 413 MSEK (1 260). Täckningsbidraget
uppgick till 452 MSEK (505), en minskning med 10 % och främst
som en effekt av högre redovisade kostnader för förmedlingsprovisioner och kreditförluster för Privatlån. Privatlån hade under
året en god tillväxt trots en medveten strategi att rikta nyutlåning
mot kreditvärdigare segment. Under året introducerades med
god respons ett antal nya tjänster i syfte att öka intäkten och
stabilisera risken som exempel premiumlån och medsökande.
Under tredje kvartalet initieras arbetet med uppdatering av de
scoringmallar och algoritmer för beviljande av lån som kommer
resultera i ökad precision för prissättning och riskbedömning
under 2019. Under 2019 införs nya hårdare direktiv för blancolån
i Norge varför Collector väljer att begränsa utlåningen till enbart
kunder med låg risk.
Kort har haft en förbättrad utveckling under 2018 då god
utgivning under andra halvåret och ökade med 120 % jämfört
med föregående år. Nya samarbeten introducerades och
korsförsäljningen tog fart samtidigt som nya funktioner och
tjänster lanserades både för själva kortet samt i Collectors
egen Bankapp.
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Inlåningsbalansen ökade från 15 310 MSEK till 22 391 MSEK vid
årets slut. Collector erbjuder inlåning med tak om 10 MSEK för
privatpersoner. För företag, som drabbas av negativa inlåningsräntor hos andra banker, finns inget satt tak. 3- och 6-månaders
sparkonto lanserades våren 2018. Collector erbjuder nu sparkonton med fem olika löptider.
Produktområdet Betallösningar för e-handel och detaljistkedjor
fortsätter att växa med sina kunder men gjorde 2018 även ett
strategiskt förvärv av Lindorff Payments och blev därmed marknadsledande i Finland. Collectors erbjudande är unikt genom att
täcka både butik och e-handel med både konsument- och företagsköp. Under året gjordes en strategisk förflyttning mot att
stötta stora handlares behov av mer anpassade lösningar innebärande färre affärer men större affärskontrakt. Under 2018
tecknades avtal med bland annat Apoteket (där allt faktureringsflöde kommer att gå genom Collector), Stockmann, Linas matkasse, Posti samt Colorama (med ett nytt koncept för kredit
i butik).
Utveckling Företag
Under 2018 skedde en fortsatt kraftfull tillväxt av affärsområdet
Företag och de externa intäkterna ökade med 35 % och uppgick
till 908 MSEK (674). Samtidigt steg segmentets täckningsbidrag
med 46 % till 549 MSEK (376).
Ökningen var särskilt stor inom produkterna Factoring &
Företagskrediter som expanderade framförallt på de svenska
och norska marknaderna och nu utgör 20 % av Collectors
sammanlagda utlåning. Området har cirka 500 kunder som
representerar en bred spridning över branscher. Fastighetskrediter hade en fortsatt volymtillväxt under året trots en märkbart lugnare marknad i Sverige som står för den största delen av
utlåningen. Totalt står Fastigheter för 27 % av utlåningen och
andelen utlåning till bostadsutvecklare har sjunkit till 2 % av den
totala kreditstocken.
Produktområdet kredithantering växte under året genom tre
förvärv av förfallna fordringar men även expansion av uppdrag till
Collectors inkassobolag Colligent.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika risker,
framför allt kreditrisk, marknadsrisk (valutarisk och ränterisk),
likviditets- och finansieringsrisk, operativ risk 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. Riskhanteringen sköts av koncernens ledning
enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen fastställer
skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen
som för specifika områden såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, operativrisk samt användning av derivat och liknande
finansiella instrument.
Hållbarhet
För Collector är hållbarhet en förutsättning för vår långsiktiga framgång och för att vi ska kunna skapa värde för våra kunder, ägare,
medarbetare och bidra till samhället. Hållbarhet är integrerat
i strategin och i hållbarhetsrapporten har vi beskrivit hur vi aktivt

vill bidra till en positiv samhällsutveckling samt vilka risker vi
måste hantera utifrån den bransch vi befinner oss i. I enlighet
med ÅRL 6 kap 11§ har Collector valt att upprätta hållbarhetsrapporten skild från förvaltningsberättelsen och de formella
finansiella rapporterna. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till
revisorerna samtidigt som årsredovisningen och finns att tillgå på
sid 78.
Collector Ventures
I Collector Ventures görs investeringar i fintech-bolag och portföljen
innehöll vid årsskiftet 24 innehav. Under året har Collector Ventures
gjort nyinvesteringar i 24SevenFinans, Voxo, Leeroy, Roaring och
Swiftcourt. Tillsammans med tilläggsinvesteringar i en rad av portföljbolagen överstiger det sammanlagda investeringsbeloppet nu
200 MSEK. Portföljens första exit gjordes i bolaget Bean och gav
en liten vinst.
Anställda och arbetsmiljö
Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden januari
–december 2018 till 390 (FTE) en ökning med 4 %. I antalet heltidstjänster inkluderas visstidsanställda men ej föräldra- eller
tjänstledig personal och inte heller intermittenta anställningar.
Av de anställda vid årets slut utgjorde andelen kvinnor 48 % och
andelen män 52 %. Av de ledande befattningshavarna var 25 %
kvinnor. Korttidssjukfrånvaron uppgick under året till 2,3 % (3,3)
och den totala sjukfrånvaron inklusive långtidssjukskrivna till
4,4 % (4,7). Personalomsättningen var 23 % (16) under året.
Arbetsmiljöarbetet är en strategisk fråga för Collector. Vår
utgångspunkt är att vara en attraktiv och jämställd arbetsplats
där alla behandlas med respekt och värdighet. Våra goda hälsotal är delvis en effekt av att vi har en ung organisation men vi
uppmuntrar även till en sund och hållbar livsstil och arbetar
aktivt för att skapa hög trivsel. Vi verkar för ett klimat som kännetecknas av öppenhet, tydlighet och tillgänglighet och har en hög
tilltro till den enskilda medarbetarens egen förmåga.
Verkställande ledning
Liza Nyberg lämnade sin tjänst som VD den 31 maj och Martin
Nossman tillträdde som VD den 1 augusti. I mellanperioden
tjänstgjorde Lena Apler som VD. Maria Lykken Ljungdahl
lämnade som CFO den 9 juli då Magnus Erkander tillträdde
som t f CFO.
Övriga ledande befattningshavare per den sista december 2018:
Mikael Anstrin, Chief Business Development Officer
Erik Berfenhag, Group Chief Credit Officer
Sofia Brax, Chief Human Resources and Sustainability Officer
Susanne Bruce, Chief Operating Officer
Thomas Gunnarsson, Country Manager Norway/CEO Colligent AS
Erik Krondahl, Chief Sales Officer Corporate
Magnus Lenngren, tf CIO
Johanna Niklasson, Chief Digital Marketing & Communication Officer
Adam Ritzén Chief Marketing & Sales Officer
Aki Tusa, Country Manager Finland
Mer information om ledande befattningshavare finns i Bolagsstyrningsrapporten på sid 92.
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Styrelsens förslag till ersättning av ledande befattningshavare
Grundläggande principer: Lön och andra anställningsvillkor ska
vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.
Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med Collectors ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom
internationell praxis för en sund ersättningsstruktur. Ledande
befattningshavares lön består av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall inte någon rörlig ersättning utgå.
Den fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes
totala ersättning. Dessutom kan årsstämman om så beslutas
lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom
aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Fast lön: Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast
lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar,
kompetens och arbetsinsats. Den fasta lönen revideras årligen.
Rörlig lön: Rörlig lön (bonus) skall inte utgå till ledande befattningshavare.
Icke monetära förmåner: Icke-monetära förmåner ska underlätta
de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara
vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.
Pension: De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det
land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta.
Uppsägning och avgångsvederlag: Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna
ska sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.
Ersättning till styrelseledamöter: I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de
kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.
Avvikelser från riktlinjerna: Styrelsen ska vara berättigad att
avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
att så sker.
Moderbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för 2018
uppgick till 94 MSEK (79) och avser koncerninterna administrativa
tjänster. Resultat före skatt (EBT) uppgick 2018 till 5 MSEK (9)
och resultatet efter skatt (EAT) till 7 MSEK (9). Moderbolagets
likvida medel uppgick den 31 december 2018 till 11 MSEK (24)
och eget kapital uppgick till 1 238 MSEK (1 232).
Närståenderelationer
I verksamheter där Erik Selin har ägarintressen tillhandahåller Collector inkassotjänster till Balder samt fastighetslån till Söderfors
Bruk AB och Erik Selin Fastigheter AB. Dessa transaktioner sker
på marknadsmässiga villkor. Inlåning finns från närstående och är
till gällande marknadsvillkor för Collectors inlåningskonton.
Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet per den 31 december 2018 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.
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Utdelning
Collector utdelningspolicy bygger på en fokusering på tillväxt
vilket innebär låg eller helt utebliven utdelning på medellång sikt.
Styrelsen föreslår enligt denna policy att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2018.
Collectoraktien
Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, den
10 juni 2015 med noteringskursen 55 SEK. Per den 28 december
2018 var sista betalkurs för Collectoraktien 49,50 SEK vilket motsvarar ett marknadsvärde på 5,1 miljarder SEK. Antal aktieägare
var vid årets slut cirka 9 400 st.
Ägarstruktur
De största aktieägarna framgår enligt nedanstående tabell och
svarade för cirka 80 % av kapitalet och rösterna. Andelen aktier
som ägdes av fysiska eller juridiska personer utanför Sverige
uppgick till cirka 5 %
Aktieägare 2018-12-31
Erik Selin (eget samt Fastighets AB Balder och bolag)

%
46,6

StrategiQ Capital

12,7

Ernström Finans AB

5,3

Lena Apler (eget och via bolag)

4,4

Swedbank Robur fonder

4,2

Handelsbanken Liv

1,8

Avanza Pension

1,8

Vante AB

1,4

JP Morgan Bank Luxembourg S A

1,3

Övriga aktieägare
Totalt

20,5
100 %

Händelser efter perioden slut
Magnus Erkander har per den 12 februari 2019 sagt upp sitt
löpande konsultavtal som tillförordnad CFO. Uppdraget, som
inleddes i mars 2018 och var planerat för ett år, sträcker sig nu
fram till 31 mars 2019. Rekryteringen av en ny CFO pågår. Per
den 1 april övertar Magnus Borelius IR-ansvaret från Magnus
Erkander.
Jonas Björkman har utsetts till ny Chief Information Officer i Collector Bank per den 8 januari 2019. Jonas kommer senast från en
tjänst som CIO på Lindex. Jonas tillträder tjänsten under våren
och efterträder Magnus Lenngren som varit tf CIO sedan Camilla
Dorvall lämnade bolaget
I syfte att optimera kapitalstrukturen har Collector under senare
delen av mars månad gjort ett primärkapitaltillskott, en AT1, uppgående sammanlagt till 500 MSEK. Obligationen får en evig löptid med första möjliga inlösen efter 5 år.
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
1 199 147 638 SEK, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

1 199 147 638
1 199 147 638

2018

KONCERNEN

Flerårsjämförelse
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

2015-01-01
–2015-12-31

2014-01-01
–2014-12-31

2 321
2 321

1 933
1 933

1 513
1 513

1 187
1 187

916
916

–285
–83
–
–300
–739

–246
–60
–
–189
–654

–211
–40
0
–120
–543

–173
–28
–1
–92
–444

–160
–22
0
–69
–327

–1 407

–1 149

–914

–738

–578

914

784

599

449

338

Resultat från försäljning av dotterbolag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

—
14
–207
721

—
14
–130
668

0
0
–78
521

—
0
–78
371

–1
6
–99
244

Inkomstskatt
Årets resultat

–155
566

–151
517

–116
405

–85
286

–56
188

566

517

405

286

188

—

—

—

—

—

Summa

566

517

405

286

188

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

5,51

5,03

4,25

3,16

2,35

Resultaträkning, MSEK

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

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
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Nyckeltal
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

2015-01-01
–2015-12-31

2014-01-01
–2014-12-31

2 321
914
721
566
5,51
5,51

1 933
784
668
517
5,03
5,03

1 513
599
521
405
4,25
—

1 187
449
371
286
3,16
—

916
338
244
188
2,35
—

26 104
3 475
3 781
128

19 507
3 079
3 338
121

13 242
2 566
2 390
102

8 697
1 649
1 541
50

5 649
995
906
33

Nyckeltal
Räntenettomarginal (NIM), % 4
Kreditförluster, 5)

8,3
1,4%

9,5
1,1%

—
1,1%

—
1,3%

—
1,4%

K/I-tal, 6)

0,46

0,47

0,50

0,54

0,58

12%
11,9
13,7%
102 690 502
33,8
18%
390

14%
14,3
16,8%
102 690 502
30,0
18%
376

17%
13,8
17,6%
95 421 407
25,0
20%
329

16%
16,9
16,9%
89 887 451
17,7
21%
264

15%
14,9
14,9%
79 831 081
13,4
23%
229

Koncernens nyckeltal, MSEK

Resultaträkning
Intäkter
Rörelseresultat
Resultat före skatt (EBT)
Resultat efter skatt (EAT)
Resultat per aktie innan utspädning, SEK, 1)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK, 2)
Balansräkning
Utlåning till allmänheten
Eget kapital
Kapitalbas, 3)
Investeringar i immateriella tillgångar

Soliditet, 7)
Kärnprimärkapitalrelation, % 8)
Total kapitalrelation, 9)
Genomsnittligt antal aktier, 10)
Eget kapital per aktie SEK, 11)
Avkastning på eget kapital (RoE), 12)
Medelantal heltidsanställda, 13)
1)

Periodens resultat efter skatt genom periodens genomsnittliga antal utestående stamaktier före och
efter utspädning. Periodens resultat har justerats med utdelning hänförlig till preferensaktier.
2) Periodens resultat efter skatt justerat med konvertibelränta genom periodens genomsnittliga antal
aktier efter utspädning
3) Se not 28, sidan 60.
4) Räntenetto i relation till genomsnittlig låneportfölj. Rullande 12 månader.
5) Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader.
6) Summa kostnader före kreditförluster genom rörelseintäkter enligt ÅRKL.
7) Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut.
8) Kärnprimärkapitalet genom totalt riskvägt belopp. Avser den finansiella företagsgruppen.
Se not 28, sid 60.
9) Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 28, sid 60.
10) Periodens genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
11) Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerat retroaktivt
enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
12) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader.
13) Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.

I de finansiella rapporter som Collector avger finns alternativa
nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som definieras eller
specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering.
Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang ger tydligare
eller mer fördjupad information än de mått som definieras i
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för
lämnade alternativa nyckeltal är att de används av företagsledning
för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed anses ge
analytiker och andra intressenter värdefull information. Collector
använder regelbundet alternativa nyckeltal som ett komplement
till de nyckeltal som generellt utgör god redovisningssed.
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De alternativa nyckeltalen härleds från koncernredovisningen och
de presenteras för att analytiker, investerare och andra
intressenter har intresse av att utvärdera Collectors finansiella
ställning och resultat. Dessa nyckeltal har begränsningar som
analysverktyg och bör inte användas isolerat eller som en
ersättning för analys av våra verksamhetsresultat, som redovisas
i enlighet med IFRS.
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Resultaträkning
MSEK

Not

2018–01–01
–2018–12–31

2017–01–01
–2017–12–31

Intäkter*)

5

2 321
2 321

1 933
1 933

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

6
7
8

–285
–83
—

–246
–60
—

1 11
9, 10, 12

–300
–739
–1 407

–189
–654
–1 149

914

784

—
14
–207
721

—
14
–130
668

–155
566

–151
517

566
—
566

517
—
517

5,51
5,51

5,03
5,03

2018–01–01
–2018–12–31

2017–01–01
–2017–12–31

566
—

517
—

3
569

–4
513

569
—
569

513
—
513

Kreditförluster
Övriga kostnader
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från försäljning dotterbolag
Finansiella intäkter*)
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt
Årets resultat

13
13

14

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare under året
(uttryckt i kronor per aktie)
– Före utspädning
– Efter utspädning
*)

15
15

Varav ränteintäkter uppgår till 2 034 MSEK (1 711). Dessa utgörs i huvudsak av ränteintäkter som är beräknade enligt effektivräntemetoden.
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Rapport över totalresultat
MSEK

Årets resultat
Övrigt totaltresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Valutakursdifferenser
Summa totalresultat för året
Hänförligt till:
– Moderbolagets aktieägare
– Innehav utan bestämmande inflytande
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Balansräkning
MSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

16

18
18

10
10

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

17

269

216

Kundrelationer
Goodwill

17

13
72
354

—
71
287

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Utlåning till allmänheten

27
19

1 180
12 689
13 869
14 241

939
9 563
10 502
10 799

19
18
20
21

13 415
138
96
1 928
15 577
29 818

9 944
26
69
1 533
11 572
22 371

22

10
–3

10
–6

Övrigt tillskjutet kapital
Balanserad vinst, inkl årets resultat

1 313
2 155

1 313
1 762

Summa eget kapital

3 475

3 079

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Utlåning till allmänheten
Derivatinstrument
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (102 690 502 aktier)
Reserver

Långfristiga skulder
In- och upplåning

23

264

264

1 329

1 344

24

0
143
1 736

2
121
1 731

25

33
175
36

34
203
91

267
22 127
1 969
24 607
29 818

152
15 046
2 035
17 561
22 371

Emitterade värdepapper
Övriga långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
In- och upplåning
Emitterade värdepapper
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Sammanställning över
förändringar i eget kapital
Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

MSEK

IB per 1 januari 2017
Totalresultat
Årets resultat

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräkningsreserv

Balanserad
vinst

10

1 313

–2

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget kapital

1 245

2 566

—

2 566

517

517

517

–4

–4

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

—

—

–4

517

513

—

513

Transaktioner med aktieägare

—

—

—

—

—

—

—

UB per 31 december 2017

10

1 313

–6

1 762

3 079

—

3 079

IB per 1 januari 2018
Påverkan från implementering av IFRS 9,
netto efter skatt. *)
Justerat eget kapital per 1 januari 2018

10

1 313

–6

1 762

3 079

—

3 079

10

1 313

–6

–173
1 589

–173
2 906

—

–173
2 906

566

566

566

3

3

–4

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

—

—

3

566

569

—

569

Transaktioner med aktieägare

—

—

—

—

—

—

—

10

1 313

–3

2 155

3 475

—

3 475

UB per 31 december 2018
*)

3

IFRS 9 Finansiella instrument tillämpas från 1 januari 2018. För ytterligare information se not 31.
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Kassaflödesanalys
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

721
2 024
–182

668
1 707
–123

300
83
1
–430

189
60
—
–46

4
–34

4
–45

Betald skatt

–40
12
617
–139

—
4
834
–91

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

478

743

–6 542
59
–6 005

–6 185
104
–5 338

–128
–13

–121
–4

MSEK

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
– varav erhållen ränta
– varav erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
– Kreditförluster
– Avskrivningar
– Realisationsresultat
– Orealiserade kursdifferenser
– Omvärdering obligationer
– Övrigt
– Negativ goodwill
– Ränta

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–) /Minskning (+) av långa och korta rörelsefordringar
Ökning (+) /Minskning (–) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

0

—

Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–314
85
–235
–605

–609
36
—
–698

7 077
–81
6 996

5 203
1 344
6 547

386
1 533
9
1 928

511
1 021
1
1 533

18 689
7 077
–81

12 151
5 203
1 344

1

Finansieringsverksamheten
Förändring av inlåning från allmänheten
Emitterade värdepapper
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
Förändring av skulder i finansieringsverksamheten
Ingående balans
Förändring av inlåning från allmänheten
Emitterade värdepapper
Övrigt *)
Utgående balans

*) I posten övrigt ingår valutakursförändringar och upplupna räntor.
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4

–9

25 689

18 689
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NOTER

Noter
BELOPP I MSEK
Collector AB (publ), organisationsnummer 556560-0797, bedriver via
dess dotterbolag verksamhet i Sverige och i övriga nordiska länder.
Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Verksamheten består av
finansieringstjänster, kredithantering och affärsjuridik.
Collector AB är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Göteborg.
Adressen till huvudkontoret är Lilla Bommens Torg 11, 411 09 Göteborg.
Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en finansiell företagsgrupp
med dotterbolagen Collector Bank AB, Collector Ventures 1 KB ,
Collector Payments AB samt Collector Payments Finland Oy ingår.
Samtliga bolag är fullständigt konsoliderade. Hela den finansiella
företagsgruppen står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av
dess regler för kapitaltäckning och stora exponeringar. Colligent Inkasso
AB, med dotterbolag Colligent Norge AS, är ett helägt dotterbolag till
Collector AB (publ) men är inte inkluderat i den finansiella
företagsgruppen.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och lagen
om årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare har
Rådet för finansiell rapportering Kompletterande redovisningsregler för
koncerner (RFR 1) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS
2008:25) tillämpats. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden
förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder
(inkl derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användandet av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen
anges längre ner i texten.
Nya standarder, ändringar och tolkningar som tillämpas av koncernen
Koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper samt beräkningar
och rapportering har för 2018 förändrats enligt nedan.
Finansiella instrument (IFRS 9)
Collector tillämpar sedan 1 januari 2018 redovisningsstandarden IFRS 9
”Finansiella instrument”. Standarden omfattar tre områden; klassificering
och värdering, nedskrivning samt säkringsredovisning. Collector
tillämpar för närvarande inte någon säkringsredovisning. Collector har i
enlighet med IFRS 9 valt att inte räkna om jämförelsetal och följaktligen
presenteras jämförelsetalet 2017 i enlighet med redovisningsprinciperna
för 2017.
Övergången till IFRS 9 ökade reserven för osäkra fordringar,
förväntade kreditförluster enligt IFRS 9, avseende utlåning med 221
MSEK. Samtidigt ökade aktuell skattefordran med 49 MSEK och eget
kapital minskade med 172 MSEK. Collector tillämpar övergångsreglerna
med avseende på kapitaltäckningen. Tillämpningen av
övergångsreglerna medför en gradvis infasning i kapitaltäckningen
under åren 2018-2022.
Intäkter från avtal med kunder (IFRS 15)
Collector tillämpar från 1 januari 2018 redovisningsstandarden IFRS 15.
IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som
hanterar intäkter med en samlad ny modell för intäktsredovisning (enligt
en fem stegs-modell). Enligt IFRS 15 ska en intäkt redovisas när en
utlovad vara eller tjänst överförts till kund, vilket kan ske över tid eller
vid en tidpunkt. Intäkten ska utgöras av det belopp som företaget
förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor eller tjänster.
Införandet av IFRS 15 har inte fått någon väsentlig påverkan på
koncernen men medförde utökade upplysningskrav.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Leasingavtal (IFRS 16)
Koncernen kommer att tillämpa IFRS 16 Leasingavtal från och med
1 januari 2019. IFRS 16 introducerar en enhetlig leasingredovisningsmodell för leasetagare. En leasetagare redovisar en nyttjanderättstillgång som representerar en rätt att använda den underliggande tillgången och en leasingskuld som representerar en skyldighet att betala
leasingavgifter. Det finns undantag för korttidsleasingavtal och leasing
av tillgångar av lågt värde, vilka Collector kommer att tillämpa.
Koncernen kommer också att tillämpa den modifierade retroaktiva
metoden vid övergången. Den innebär i korthet att jämförelseåret inte
räknas om och att den ackumulerade effekten av att IFRS 16 införs, som
för Collector blir oväsentlig, redovisas i balanserat resultat per 1 januari
2019.
Redovisningen för leasegivare liknar den redovisning som görs i
enlighet med den nuvarande standarden IAS 17 Leasingavtal, d.v.s.
leasegivare fortsätter att klassificera leasingavtal som finansiell eller
operationell leasing. Collector är endast leastagare och den nya
standarden får endast obetydlig påverkan på balansräkningen per
2019-01-01 eftersom omfattningen av leasingavtalen är begränsad.
Övriga förändringar i IFRS
Ingen av övriga förändringar i IFRS som är utfärdade för tillämpning bedöms
få någon väsentlig påverkan på Collector och dess finansiella rapporter.
Koncernredovisning
Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inkl företag för särskilt ändamål) där moderbolaget har bestämmande inflytande. Förekomsten och effekten av
potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller
konvertera beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar
bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterbolag inkluderas
i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelse
förvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som
emitterats av koncernen.
I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder
som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv
avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det
förvärvade föret aget redovisas till verkligt värde eller till innehavets
proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.
Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan
bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på
tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av
identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om
beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets
tillgångar, i händelse av ett så kallat ”bargain purchase”, redovisas
mellanskillnaden direkt i rapporten över årets resultat.
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare
egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkiga värde
vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust redovisas
i resultatet. Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen
redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar
av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en
tillgång eller skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital omvärderas inte och efterföljande reglering
redovisas i eget kapital.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras.
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Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats
för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
Omräkning av utländsk valuta
Rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i
koncernen är värderade i respektive bolags hemvaluta som utgör
funktionell valuta. I koncernredovisningen används svenska kronor
(SEK), som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster
och förluster som uppkommer vid betalning av sådana t ransaktioner
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta
till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen som övriga kostnader.
Koncernen använder sig inte av säkringsredovisning.
Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens
rapportvaluta enligt följande:
(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna o
 mräknas
till balansdagens kurs;
(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna
omräknas till genomsnittlig valutakurs och
(c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av
en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.
Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffnings
värde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet över den
beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: – inventarier och
installationer 5 år. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas
varje balansdag och justeras vid behov.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda
återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redov isas
bland Andra vinster/förluster netto i resultaträkningen.
Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets
identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv
av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill som
redovisas separat testas årligen, samt oftare vid indikation på
nedskrivningsbehov, för att identifiera eventuellt nedskrivningsb ehov
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller
förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde
på den goodwill som avser den avyttrade enheten.
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av
eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de 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 bolagen
Collector Bank AB, Colligent Inkasso AB och Collector Norge AS.
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Balanserade utgifter
Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de utgifter som
uppstått då den aktuella programvaran förvärvats och satts i drift.
Dessa aktiverade utgifter skrivs av under den bedömda nyttjande
perioden, 5 år.
Kostnader som är direkt förknippade med utveckling av identifierbara
och unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen och som
har sannolika ekonomiska fördelar under mer än ett år och som överstiger
utgifterna, redovisas som immateriella tillgångar. I kostnaderna ingår de
kostnader för anställda som uppkommit genom utvecklingen av
programvaruprodukter och skälig andel av indirekta kostnader.
Övriga utgifter kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som tillgång
skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, 5 år.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och
goodwill, som tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör ske.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys för koncernen upprättas enligt indirekt metod. Likvida
medel hänför sig till posten Utlåning till kreditinstitut. Kassaflöde från den
löpande verksamheten är hänförlig till följande rader i balansräkningen:
avseende Rörelsefordringar; Utlåning och andra fordringar (lång och
kort del) och övriga fordringar samt för Rörelseskulder; leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga
kortfristiga skulder.
Klassificering och värdering, enligt IFRS 9 (från och med 1 januari 2018)
Enligt kraven i IFRS 9 ska finansiella tillgångar klassificeras och värderas till
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via resultaträkningen alternativt
verkligt värde via övrigt totalresultat.
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar redovisas när koncernen blir part i instrumentens
kontraktuella villkor och värderas vid första redovisningstillfället till verkligt
värde. För finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
redovisas transaktionskostnader i resultatet vid transaktionstidpunkten
medan det för övriga finansiella tillgångar inkluderas i verkligt värde.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när de avtalsenliga
rättigheterna till de kassaflöden som härrör från tillgången upphör eller när
samtliga risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till
någon annan.
En finansiell tillgång värderas till upplupet anskaffningsvärde om den
finansiella tillgången hanteras inom en affärsmodell vars syfte är att
realisera den finansiella tillgångens kassaflöden genom att erhålla kontraktsenliga kassaflöden, och de kontraktsenliga kassaflödena utgörs enbart av
återbetalning av kapitalbelopp och ränta på utestående kapitalbelopp.
En finansiell tillgång värderas till verkligt värde med värdeförändringarna
redovisade i övrigt totalresultat om den finansiella tillgången hanteras inom
en affärsmodell vars syfte är realisera den finansiella tillgångens kassaflöden både genom att erhålla kontraktsenliga kassaflöden och genom
att sälja tillgången, och de kontraktsenliga kassaflödena utgörs enbart av
återbetalning av kapitalbelopp och ränta på utestående kapitalbelopp.
Övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen.
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Egetkapitalinstrument och derivatinstrument klassificeras inom kategorin
verkligt värde via resultaträkningen.
Skuldinstrument klassificeras utifrån dels affärsmodellen, dvs. vilket
syfte Collector har för att äga homogena grupper av tillgångar, dels utifrån
om kassaflödena som tillgången förväntas ge upphov till endast utgörs av
ränta och återbetalning av kapitalbelopp.
För att bedöma affärsmodellen har Collector delat in de finansiella
tillgångarna i portföljer, vilka förvaltas på samma sätt för att uppnå ett
samma affärsmål. Vid bedömning av vilken kategori som bäst representerar hur respektive portfölj förvaltas bedöms främst hur lönsamheten i
portföljen följs upp internt, hur riskhanteringen för portföljen ser ut och om
det är en portfölj avsedd för handel. För bedömning av om kontraktuella
kassaflöden uppfyller kravet att bestå av endast ränta och kapitalbelopp
analyseras balansräkningens skuldinstrument. Värderingskategorin
verkligt värde via resultat utgörs för Collector av finansiella placeringar och
derivatinstrument medan värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde
främst utgörs av utlåning till allmänheten, inklusive förvärvade förfallna
fordringar, samt likvida medel. Collector har för närvarande inga finansiella
tillgångar redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat.
Inbäddade derivat
En del sammansatta instrument innehåller både derivat och en del som
inte är derivat (inbäddade derivat). Om värdkontraktet är en finansiell
tillgång som omfattas av IFRS 9 bedöms klassificering av instrumentet i sin
helhet och det inbäddade derivatet ska inte separeras från värdkontraktet.
För övriga sammansatta instrument (där värdkontraktet inte är en finansiell
tillgång som omfattas av IFRS 9) ska det inbäddade derivatet separeras
och redovisas som fristående derivat om dess ekonomiska egenskaper
och risker inte är nära förknippade med värdkontraktets ekonomiska
egenskaper och risker. Collector innehar inbäddade derivat kopplade
till konvertibelinstrument där optionsdel redovisas separat.
Finansiella skulder
Finansiella skulder redovisas initialt till verkligt värde. För finansiella
skulder redovisade till verkligt värde via resultatet redovisas eventuella
transaktionskostnader i resultatet. För övriga finansiella skulder redovisas
transaktionskostnader som en justering av det verkliga värdet. Finansiella
skulder tas bort från balansräkningen när åtagandet fullgjorts, upphör
eller annulleras.
Värderingskategorin finansiella skulder värderade till verkligt värde via
resultatet utgörs av derivatinstrument medan värderingskategorin övriga
finansiella skulder utgörs främst av upplåning i form av inlåning från
allmänheten och emitterade värdepapper.
Nedskrivning, enligt IFRS 9 (från och med 1 januari 2018)
För finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde eller
verkligt värde via övrigt totalresultat beräknas ett nedskrivningsbehov.
Baserat på om kreditrisken bedöms ha ökat eller inte sedan initiering
fördelas tillgångarna i tre steg. Steg 1 omfattar poster där ingen väsentlig
ökning av kreditrisken har skett, steg 2 omfattar poster där en väsentlig
ökning av kreditrisken har skett samt steg 3 som omfattar poster som
befinner sig i fallissemang. Vid bedömning om det skett en väsentlig
ökning av kreditrisken analyseras dels om motparten är försenad med
betalning, mer än 30 dagar, eller om det finns andra indikatorer på att
risken är förhöjd. För att kategorisera om motparten är i fallissemang
analyseras om motparten är kraftigt försenad med betalning, över 90
dagar, eller om det finns andra indikationer som medför en bedömning att
återbetalning är mindre sannolik.
Reserveringarna som görs för poster i steg 1 motsvarar de förväntade
kreditförlusterna som förväntas inom en tolvmånaders period. I steg 2
och 3 reserveras ett belopp som motsvarar de förväntade kreditförlusterna
över hela livslängden. Vid beräkning av förlusterna i steg 1 och 2 skattas
tre huvudsakliga parametrar; sannolikhet av fallissemang, förväntad förlust
givet fallissemang samt förväntad exponering vid fallissemang.
Parametrarna skattas utifrån historiska mönster bland bankens kunder och
indikerar hur stora kassaflöden som banken förväntar sig inte kommer att

realiseras. Vid beräkning av förväntad förlust i steg 3 har motparten redan
fallerat och skattning sker av vilken återvinning som banken förväntar sig
kunna göra. Resultatet av denna beräkning kommer sedan att
nuvärdesberäknas för att komma fram till den förväntade kreditförlusten,
nuvärdesberäkningen sker baserad på respektive tillgångs effektivränta.
Fallissemang definieras som risken att en motpart inte kan fullfölja sina
åtaganden mot banken under låneavtalet eller är 15 dagar sen med
betalning för factoring och 90 dagar sen för övriga krediter. Beräkning
av förväntad kreditförlust sker genom av banken utvecklade modeller
där en datadriven modell används för privatlån, payments, kort och
factoring medan en expertmodell används för företag- och
fastighetskrediter. Dessa är som regel säkerställda vilket sänker
faktorn förlust givet fallissemang och därmed produkten förväntad
kreditförlust i jämförelse med privatlån, payments och kort som saknar
underliggande säkerhet.
Finansiella tillgångar som kan konstateras sakna förväntat kassaflöde
skrivs bort.
Koncernen har i vissa fall factoringfordringar med avtalad regressrätt.
Det innebär att om motparten inte kan betala kan fordran återvinnas i sin
helhet från factoringkunden och därmed minskar risken för kreditförluster.
För reservering av osäkra fordringar inom affärsområdet Privat analyseras
modelleringsresultat av ledningen för att säkerställa att uppskattningen av
förväntade kreditförluster är rimliga vilket kan leda till att modellresultat
uppdateras. Framåtblickande information så som makroekonomiska
scenarion beaktats även.
Förväntade kreditförluster för lånelöften och finansiella garantier
beaktas även i nedskrivningsprövning.
Collector innehar även förvärvade förfallna fordringar vilka redovisas till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Det
redovisade värdet för de förvärvade förfallna fordringarna motsvaras av
nuvärdet av alla förväntade framtiden kassaflöden diskonterade med den
initiala effektivräntan som fastställs vid förvärvet. Eventuella positiva eller
negativa omvärderingar redovisas som del av Övriga intäkter enligt not 5.
Finansiella tillgångar, enligt IAS 39 (till och med 31 december 2017)
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende
av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen
fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första
redovisningstillfället.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen,
enligt IAS 39 (till och med 31 december 2017)
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång
klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att
säljas inom kort.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter
anskaffningstidpunkten till verkligt värde.
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende
kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat
räkningen resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i resultaträkningens post Övriga kostnader. Utdelningsintäkter från värdepapper
i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat
räkningen redovisas i resultaträkningen som en del av finansiella
intäkter när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Derivatinstrument och säkringsåtgärder, enligt IAS 39
(till och med 31 december 2017)
Derivat klassificeras som innehav för handel då bolaget inte tillämpar
säkringsredovisning. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på
kontraktsdagen och värderas till verkligt värde via resultaträkningen i
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posten Övriga intäkter alternativt kostnader – netto, både initialt och vid
efterföljande omvärderingar.
Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument återfinns i not 18
Lånefordringar och kundfordringar, enligt IAS 39
(till och med 31 december 2017)
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte
är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar
och kundfordringar klassificeras som Utlåning och andra fordringar i
balans-räkningen. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Låne-fordringar och kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs
när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna
erhålla alla belopp enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga
finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären
kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion och
uteblivna eller försenade betalningar betraktas som indikatorer på att
ett nedskrivningsbehov kan föreligga. Reserveringens storlek för
individuellt
värderade fordringar utgörs av skillnaden mellan tillgångens
redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden.
Gruppbaserade reserveringar görs för tillgångar som ej är enskilt
betydande. Gruppbaserade reserveringars storlek baseras på
historiska utfall och bedömt återvinningsvärde. Tillgångens redovisade
värde minskas genom användning av ett värdeminskningskonto och
förlusten redovisas i resultaträkningen i posten övriga kostnader. När
en kundfordran inte kan drivas in, skrivs den bort mot
värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning av belopp som
tidigare har skrivits bort krediteras övriga kostnader i
resultaträkningen.
Koncernen har i vissa fall factoring fordringar med avtalad regressrätt.
Det innebär att om motparten inte kan betala kan fordran återvinnas
i sin helhet från factoringkunden och därmed minskar risken för
kreditförluster.
Finansiella skulder, enligt IAS 39 (till och med 31 december 2017)
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument med negativt marknadsvärde redovisas i denna
kategori. Förändringar av verkligt värde och realiserade resultat för
dessa skulder redovisas direkt i resultaträkningen under rubriken
Övriga kostnader – netto.
Collector finansieras till största del genom inlåning från allmänheten.
Den största delen av inlåningen är i Sverige men inlåning erbjuds även i
Finland. Övrig finansiering sker genom certifikat- och MTN-program.
MTN-programmet om 5 miljarder SEK upprättades under 2017. Inom
programmet har Collector emitterat obligationer till ett värde av 1 300
MSEK. De finansiella skulder som inte klassificeras som Skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas initialt till
verkligt värde med avdrag för transaktionskostnader och därefter till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Denna kategori omfattar skulder till allmänheten, utgivna certifikat och
utgivna obligationer.
Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga placeringar
som anses höglikvida.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som
har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörs-
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skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år
eller tidigare, eller under normal verksamhetscykel om denna är längre.
Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de
länder där moderb olagets dotterb olag är verksamma och genererar
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden
som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt,
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden,
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga
värdet på tillgångar och skulder och dessa redov isade värden i
koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning
av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna
skattefordringar redov isas i den omfattning det är troligt att framtida
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de
temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas på
temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterbolag, förutom
där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av
koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer
att återföras inom överskådlig framtid.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernens samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte
några rätt-sliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter
om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller
privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk,
avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalnings
förpliktelser 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.
För verkställande direktören och styrelseordförande finns en pensionslösning i form av kapitalförsäkring som pantsatts för pensionsåtaganden.
Tillgången utgör ett finansiellt instrument som värderas till verkligt värde
via resultaträkningen. Skulden, dvs pensionsåtagandet, utgörs av samma
värde som tillgången. I koncernredovisningen nettoredovisas åtagandet.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell
förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och
beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt.
Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller k
 ommer
att erhållas för koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exkl
mervärdesskatt och efter eliminering av koncernintern försäljning.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
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kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var
och en av koncernens verksamheter.
Om några omständigheter uppstår som kan förändra den ursprungliga
uppskattningen av intäkter eller kostnader omprövas uppskattningarna.
Dessa omprövningar kan resultera i ökningar eller minskningar i uppskattade intäkter eller kostnader och påverkar intäkterna under den
period då de omständigheter som föranledde ändringen kom till företagsledningens kännedom.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning
av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran har gått ner minskar
Collector det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket
utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den
ursprungliga effektiva räntan för instrumentet och fortsätter att lösa upp
diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lån
redovisas till ursprunglig effektiv ränta.
Provisionsintäkter och Provisionskostnader
Provisionsintäkter intäktsredovisas i den period de intjänas och avser
intäkter från betallösningar. Intäkterna utgörs huvudsakligen av serviceavgifter och ersättning för sålda tjänster. Under provisionskostnader
redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att
betrakta som ränta, t ex bankavgifter, depåavgifter och ersättningar till
externa förmedlare avseende förvaltade volymer.
Kredithanteringsintäkter
Intäkter från kredithantering utgörs huvudsakligen av avgifter i samband
med inkassering av fordringar ifrån inkassoverksamheten. Kredithanteringsintäkter redov isas i den period de intjänas. Koncernen tillämpar
successiv vinstavräkning vid redovisning av upplupna provisionsintäkter
avseende kredithantering vilket baseras på uppskattningar av hur stor
del av avtalade förmedlingstjänster som är färdigställda per
bokslutsdagen.
Intäkter från förvärvade kreditstockar
Intäkter från förvärvade kreditstockar redovisas enligt effektivräntemetoden. Koncernen redovisar intäkterna efter en nuvärdesberäkning på
förväntade framtida kassaflöden. Koncernen grundar sina bedömningar på
historiska utfall och förväntade kassaflöden.
Uppskattning och uppföljning av kassaflöden görs löpande under
året för att säkerställa att beräkningen är korrekt. Upplösningen av
diskonteringseffekten redovisas som ränteintäkt och värdeförändringar
på grund av ändrade bedömningar av nuvärdet av framtida k
 assaflöden
redovisas i resultaträkningen som övriga intäkter (not 5).
Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika typer av risker
av väsentlig karaktär, främst marknadsrisker (valutarisk och ränterisk),
likviditets- och finansieringsrisk, ryktesrisker och operativ risk.
Förmågan att bedöma, hantera och kontrollera risker är central mot
bakgrund av den verksamhet som bedrivs. Collector har utformat en
verksamhetsstruktur för att säkerställa en god riskhantering. Den
övergripande riskpolicyn utgör styrelsens och företagsledningens
grundläggande styrdokument avseende riskhantering och syftar till att
minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncerners finansiella
resultat. Styrelsen fastställer skriftliga policies avseende såväl den
övergripande riskhanteringen som för specifika områden såsom
exempelvis kreditgivningen, valutarisk, ränterisk och
likviditetshanteringen.
Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernens valutarisker uppstår genom att det finns redovisade
tillgångar och skulder i annan valuta än den funktionella valutan,

framförallt avseende EUR och NOK. Valutarisken syftar på risken för att
värdet av tillgångar och skulder, inklusive derivat, påverkas negativt vid
en förändring av valutakurserna. Bokförda nettovärden av finansiella
tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas i MSEK i följande tabell:
2018

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

CHF

CAD

143

14

33

0

Likvida medel

3 893

3 329

1 191

Utlåning och
andra fordringar

5 448

2 258

720

129

4

74

0

Övriga skulder

–262

–85

0

–22

—

—

—

Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter

–26

–26

–1

0

0

28

0

–3 547 –3 219 –1 168

Skulder till
kreditinstitut
Netto

5 506

–104

–3

–21

—

2 257

742

146

15

114

0

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

CHF

CAD

Likvida medel

2 551

1 715

501

79

8

20

—

Utlåning och
andra fordringar

2017

4 078

1 917

478

138

1

57

—

Övriga skulder

–93

–126

–4

–2

0

—

—

Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter

–91

–15

0

0

–1

–10

—

–2 480 –1 618

–487

–54

–4

—

—

488

161

4

67

—

Skulder till
kreditinstitut
Netto

3 965

1 873

Enligt koncernens riskhanteringspolicy ska valutaexponeringen vara
minimal. Uppföljning av Collectors valutarisker sker löpande av
treasuryfunktionen och företagsledningen. Valutarisken minimeras
genom att eftersträva att de tillgångar som finns i utländsk valuta
refinansieras i samma valuta. För den del av tillgångsmassan som inte är
möjlig eller av annan anledning inte önskvärd att refinansiera i
motsvarande valuta används valutaswappar och/eller valutaterminer för
att minimera valutarisken. Säkringsredovisning tillämpas ej på dessa
ekonomiska säkringar.
Utestående valutaterminer och valutaswappar per 2018-12-31 och
2017-12-31 redovisas till nominellt värde i MSEK följande tabell:
EUR

NOK

Derivat

5 320

2 306

731

145

Summa

5 320 2 306

731

145

2018

DKK

USD

GBP

CHF

CAD

15

115

—

15

115

—
CAD

EUR

NOK

DKK

USD

GBP

CHF

Derivat

3 997

1 891

496

162

4

67

—

Summa

3 997

1 891

496

162

4

67

—

2017

Av ovanstående tabeller avseende nettotillgångar och utestående
derivat framgår att koncernen främst är exponerad för förändringar i
valutakurserna SEK/EUR respektive SEK/NOK. Om SEK skulle försvagas
med 10 % gentemot EUR skulle påverkan på resultatet före skatt uppgå till
–2 MSEK motsvarande försvagning av SEK gentemot NOK skulle
medföra en resultatpåverkan om –4 MSEK. Ogynnsamma valutakursförändringar gentemot SEK om 10 % avseende samtliga de
valutakurser som koncernen är exponerad för skulle sammanlagt
medföra en resultateffekt före skatt om –6 MSEK.
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På samma sätt skulle om SEK försvagas med 10 % gentemot EUR påverka
Eget Kapital med 0 MSEK och motsvarande försvagning av SEK gentemot NOK skulle medföra en påverkan på Eget Kapital om –6 MSEK.
Ränterisk
Ränterisk syftar på risken för att marknadsvärdet på Collectors tillgångar
och skulder förändras till följd av förändringar i det allmänna ränteläget.
Collector beräknar och rapporterar till Finansinspektionen vilken påverkan en plötslig förändring av det allmänna ränteläget får för företagets ekonomiska värde. Collector har i huvudsak rörliga räntor
avseende såväl utlåning som inlåning och upplåning. I enlighet med
branschpraxis justeras främst ut- och inlåningsräntor vid större förändringar av marknadsräntorna. Collector har en relativt god matchning mellan tillgångar och skulder avseende räntebindningstiderna och
därmed blir ränterisken också begränsad. Genom att eftersträva rörlig utoch inlåningsränta till allmänheten finns stor flexibilitet att anpassa
räntorna utifrån rådande marknadssituation. Av fastställd finans- och
likviditetspolicy framgår att Collector, så långt det är möjligt, ska matcha
räntebindningstiderna avseende ut- och inlåning samt upplåning. Collectors treasuryfunktion ansvarar för löpande hantering och
uppföljning av ränteriskerna och rapportering sker regelbundet till
företagsledning. Ett paralellskifte av räntekurvan med 200 räntepunkters
ökning indikerar en teoretisk omvärdering av balansräkningen med
- 19 MSEK.
Kreditrisk
Kreditrisk avser risken att Collector inte erhåller betalning enligt överens
kommelse och/eller kommer göra en förlust på grund av motpartens
oförmåga att infria sina förpliktelser. Kreditrisk uppstår främst genom
utestående fordringar samt avtalade transaktioner och hanteras på
koncernnivå genom fastställd kreditpolicy och instruktion. Styrdokumenten
omfattar samtliga Collectors kreditexponeringar, som är hänförliga till
affärsområdena Privat eller Företag och kan i princip delas in i följande
kreditportföljer.

Privat
Privatlån
Kreditkort
Betallösningar

Företag
Factoringkrediter
Företagskrediter
Fastighetskrediter
Förvärvade förfallna krediter

Privatlån och kreditkort
Privatlån är blancokrediter till privatpersoner i Sverige, Norge och
Finland på belopp upp till motsvarande 500 000 SEK med låneperioder
på i huvudsak mellan 2 och 15 år. Kortverksamheten är kreditkort till
privatpersoner i Sverige med upp till 100 000 SEK i kredit.
Collector genomför sedvanlig kreditprövning före all kreditgivning och
tillämpar scoringmodeller som utformats specifikt för varje land. Kredit
givningen till slutkund sker efter att automatiserade kreditprövnings
process genomgåtts. Den automatiserade kreditbedömningen baseras
dels på intern information i form av t.ex. skötsel och befintligt engagemang hos Collector, dels extern information i form av kreditupplysning
och uppgifter lämnade av kund. Kredittagarens erhållna scoring påverkar
vilket krediterbjudande som presenteras avseende såväl belopp som
ränta. Vid obetalda avier sker intern kredithantering, som bland annat
innebär månatlig uppföljning och analys av förfallna fordringar vilket ger
en god löpande riskhantering. Kreditavdelningen följer löpande upp,
analyserar och rekommenderar nödvändiga förändringar i kreditprövningsprocessen. För att begränsa kreditförlusterna sker det
kontinuerligt ett internt arbete med att förbättra scoringmodeller och
kravprocesser. Collector bedömer att kreditriskerna kopplade till
privatlån och kortverksamheten generellt sett är något högre än för
bolagets e-handelskrediter men ändå acceptabla med hänsyn till den
goda löpande avkastningen.
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Betallösningar
Fordringar hänförliga till betallösningar avser den kreditstock som
byggs upp genom Collectors samarbeten avseende säljfinansierings
lösningar med aktörer inom detalj- och distanshandel (e-handel och
postorder). Kreditfaciliteten kan bestå av t.ex. delbetalning, kontokredit
eller faktura på 30–45 dagar och avser finansiering vid köp av varor.
Krediterna är blancokrediter som i huvudsak vänder sig till privatpersoner i
Sverige, Finland och Norge men även i viss mån Danmark, Tyskland och
Nederländerna. Det genomsnittliga kreditbeloppet för dessa fordringar är
lågt , ca 1 100 SEK, och den genomsnittliga löpt iden kort, drygt 2
månader. Kredithantering i form av påminnelser och inkasso krav
hanteras internt, vilket ger en god insyn och kunskap om ärendena.
Löpande riskhantering sker genom månadsvis analys och uppföljning av
statistik och nyckeltal av förfallna fordringar och kredithanteringsärenden
på kundnivå. Därtill sker löpande kontroll av samtliga transaktioner för
att upptäcka misstänkta bedrägerier.
Collector genomför kreditprövning före all kreditgivning och tillämpar
specifikt utformade scoringmallar beroende på produkt, kreditbelopp
och land. Kreditprövningsprocessen är automatiserad och baseras dels
på intern information som t.ex. skötsel och befintligt engagemang hos
Collector, dels på extern information i form av kreditupplysning och uppgifter lämnade av kund. Collector bedömer att kreditriskerna generellt för
denna verksamhet är begränsade, i huvudsak därför att portföljen består
av ett stort antal små krediter med kort löptid.
Factoringkrediter
Factoringkrediter kommer från den verksamheten som innebär att
Collector antingen köper eller belånar kundföretagets utställda fakturor.
Vid köp av fakturor tar Collector över kreditrisken, medan fakturabelåning
samt köp med regressrätt innebär att Collector primärt har en kreditrisk på
fakturautställaren och inte på slutkunden som är fakturamottagare.
Kreditgivning avseende factoringlimiter föregås alltid av adekvata
kreditanalyser, vilka sammanställs i upprättade kredit-PM som utgör
beslutsunderlag för kreditkommittén, kreditutskott eller styrelse,
beroende på beslutande organ. Såväl kredittagare som specifik
kreditpropå analyseras med fokus på återbetalningsförmåga
och känslighetsanalys.
Kreditbevakning av klienter samt fakturamottagare sker löpande och
det finns alltid en fastställd total limit per kund upp till vilken Collector
maximalt kan köpa eller belåna fakturor. Därutöver sker även uppföljning
av klientens ekonomiska ställning som direkt påverkar storlek på
beviljade limiter. Kreditansvarig för produktområde factoring ombesörjer
den löpande uppföljningen. Collector har medvetet valt en låg risknivå
avseende factoringverksamheten relativt den generella risknivån i
factoringbranschen. Mot bakgrund av kundurvalet samt det faktum att
kredittiderna är korta, kreditprövningen är omfattande och kontinuerlig
uppföljning sker, bedöms kreditriskerna avseende factoringverksamheten
vara begränsad.
Företags- och fastighetskrediter
Företagskrediter består av kortare rörelsekrediter och så kallade
bryggfinansiering där krediten vanligtvis har koppling till någon av
Collectors övriga verksamheter som exempelvis factoringverksamheten.
Fastighetskrediter är större krediter som är riktad mot professionella
aktörer med flerårig erfarenhet och omfattar junior- och seniorlån med
säkerhet i flerbostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i storstadsområdena såsom Stockholm, Göteborg, Öresundsregionen, Oslo och
Helsingfors samt även andra tillväxtområden. Belåningsgraden uppgår
normalt till maximalt 75 % av fastigheternas bedömda marknadsvärden.
Både företags- och fastighetskrediterna är normalt säkerställda med
fullgoda säkerheter och har relativt korta löptider.
Kreditgivning i form av företags- och fastighetskredit föregås av
adekvata kreditanalyser, vilka sammanställs i upprättade kredit-PM som
utgör beslutsunderlag för kreditkommittén, kreditutskott eller styrelse,
beroende på beslutande organ. Såväl kredittagare som specifik
kreditpropå analyseras med fokus på återbetalningsförmåga och
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känslighetsanalys. Utgångspunkten är att risken för kreditförluster för
Collector ska vara mycket osannolik och det finns väl fungerande rutiner
för löpande uppföljning och kontroll av krediterna och kredittagarna.
Kreditbevakning av utestående krediter sker löpande via externa
kreditupplysnings-företag. Därutöver sker även löpande uppföljning av
kundens ekonomiska ställning genom inhämtande av delårsrapporter
och annan relevant information. Kreditansvarig för produktområdena
företags- och fastighetskrediter ombesörjer löpande uppföljning.
Företag och fastighetskrediter säkerställs normalt genom pantbrev i
fastighet, aktier, garanti, borgen, företagsinteckningar eller andra
säkerheter. Företagskrediterna har generellt en relativt kort löptid på
3–36 månader, medan fastighetskrediterna normalt har löptider på
12–60 månader. I undantagsfall lämnas företags- och fastighetskrediter
med längre löptider.Kreditrisken avseende företags och
fastighetskrediter bedöms därmed som kontrollerad.
Förvärvade förfallna krediter
Förvärvade förfallna krediter avser kreditportföljer med förfallna
fordringar gentemot privatpersoner som förvärvats från andra
kreditgivare i Sverige, Norge och Finland. Portföljerna kan innehålla
fordringar som varit förfallna i allt mellan några månader upp till flera år.
Förvärvspriset styrs bland annat av fordringarnas ålder och historiskt
kassaflöde. Förvärv av förfallna kreditportföljer föregås av en omfattande analys av aktuell portfölj med fokus på framtida förväntade
kassaflöden för att åsätta en lämplig köpeskilling. Därutöver genomförs
även en så kallad due diligence av hela eller delar av kreditportföljen för
att säkerställa att erhållen information avseende kreditärendena överensstämmer med verkligheten. Normalt ställer dessutom Collector krav på
garantier av säljaren i förvärvsavtalet avseende tvistiga fordringar,
avlidna kredittagare, preskriberade fordringar eller andra felaktigheter.
Dessa garantier löper vanligtvis i 12–24 månader vilket medför att det
finns tid för att identifiera eventuella brister i den förvärvade
kreditportföljen.
Riskhantering sker avseende alla förvärvade kreditportföljer genom
att kassaflödena följs upp och analyseras löpande och värderingar
uppdateras regelbundet.
Fordringar/reserver per affärsområde
Tabellen nedan visar de redovisade kreditförlusterna i enlighet med IFRS
9 under året.
Period
STEG

Affärsområde Privat
Affärsområde Företag

IB 1/1 2018
1

2

3

TOTAL (MSEK)

109

31

655

795

20

3

40

63
858

Period

UB 31/12 2018
1

2

3

TOTAL (MSEK)

Affärsområde Privat

117

80

940

1 137

Affärsområde Företag

14

1

39

STEG

54
1 191

Nedanstående tabell visar fordringar per affärsområde 2017-12-31
Lån och fordringar

Belopp

Inom
avtalad tid

Förfallna

Reserver
för osäkra
fordringar

Affärsområde Privat

11 015

8 630

2 385

–604

Affärsområde Företag

9 130

8 436

694

–34

20 145

17 066

3 079

–638

Summa

Alla fordringar under rubriken förfallna i tabellen ovan är förfallna med
en dag eller mer. Fordringarna i affärsområde Privat reserveras kollektivt
utifrån gällande reserveringspolicy. Affärsområde Företag reserveras
individuellt utifrån bedömd kreditrisk.
Motpartsrisk
Motpartsrisk i likviditetshantering och finansiering avser risken att
Collectors tillgångar minskar i värde om en motpart får försämrad
kreditkvalitet. I förvaltningen av likviditet uppstår motpartsrisk när
Collector placerar likviditet hos finansiella motparter eller investerar i
finasiella värdepapper för att uppfylla krav på likviditetsreserv och
LCR-mått. För att begränsa motpartsrisk skall tillgodohavande på bank
placeras hos nordiska banker med lägsta kreditrating A-/A3 från
Standard & Poor’s eller Moody’s. Undantag från ovanstående är
placering av likvida medel hos Avanza Bank avseende inlåningssamarbete. Collector följer av styrelsen fastställda policies som reglerar typ
av placering och limit per enskild motpart.
Collector handlar med valutadrivat i form av swappar och terminer för
att minimera valutarisken som uppstår till följd av att utlåning sker i andra
valutor än SEK. Motpartsrisker utgör den kreditrisk mot andra banker
som uppkommer till följd av att Collector handlar med OTC-derivat i
syfte att minimera valutakursriskerna. Exponeringsvärdet fastställs
genom den så kallade marknadsvärderingsmetoden, som summan
av den aktuella ersättningskostnaden och den möjliga framtida kreditexponeringen, och hänförs därefter till relevant exponeringsklass.
Risken reduceras genom utbyte av säkerheter enligt CSA-avtal.
Likviditets- och finansieringsrisk
Likviditet- och finansieringsrisk avser risken att Collector inte kan låna
upp erforderliga medel till en skälig kostnad eller avyttra tillgångar till
ett rimligt pris för att infria sina betalningsförpliktelser. Likviditets- och
finansieringsrisk kan också uttryckas som brist på finansiering till skäliga
villkor. Hanteringen av likviditets- och finansieringsfrågor i Collector
utgår från upprättad finans- och likviditetspolicy där det bland annat
framgår att Collector i detta avseende ska ha en riskprofil som betecknas
som riskaversiv. För att upprätthålla en god tillgång på likviditet samt
säkerställa en stabil finansiering har även tre krav ställts upp.
Sammanfattningsvis innebär dessa att Collector ska ha kreditavtal
med flera olika affärsbanker, ha en god soliditet och att gällande
inlåningsvillkor ska anses vara attraktiva, dock med lönsamhet och
likviditetsrisk i åtanke. Collector hanterar likviditetsrisken genom att
säkerställa att likviditeten är tillfredsställande avseende belopp och
sammansättning för att tillgodose framtida likviditetsbehov. Vid var
tidpunkt ska det finnas tillgång till tillräckliga likvida medel, kortfristiga
placeringar med en likvid marknad och tillgänglig finansiering via kreditfaciliteter för att kunna möta både normala svängningar i likviditeten
samt ett stressat scenario med oväntade utflöden utöver det normala.
Balansräkningens sammansättning medför att Collectors förutsättningar
att undvika likviditetsproblem bedöms vara goda. En likvid tillgångsmassa med korta löptider på kreditfordringarna samt en väl tilltagen
likviditetsreserv i kombination med en i praktiken relativt stabil och
trygg finansiering medför att Collector betraktar likviditets- och
finansieringsrisken som hanterbar.
Treasuryfunktionen ansvarar för den löpande uppföljningen av likviditetsoch finansieringssituationen. Rapportering avseende likviditet- och finansieringsrisk sker regelbundet till företagsledningen, styrelsen informeras i
samband med styrelserapportering. För att utvärdera likviditets- och
finansieringsrisken utför Collector även stresstester.
Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder,
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den
avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är
odiskonterade flöden. Samtliga belopp avser, för kunderna,
uppsägningsbara krediter och uppskattning av framtida räntebetalningar
blir därmed osäker.
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Likvidflöden avseende räntebetalningar i tabellen nedan inkluderar
därmed endast kostnadsförda räntor.

Förfallotidpunkt högst
Betalbara 3 månader
på anfor- från balansdran
dagen

Förfallotidpunkt längre
än 3 månader
men högst
1 år från
balansdagen

Förfallotidpunkt längre
än 1 år men
högst 5 år
från balansdagen

Förfallotidpunkt längre
än 5 år från
balansdagen

Per 31
december 2018
Banklån
Inlåning från
allmänheten

—

—

—

—

—

–18 586

–937

–2 604

–264

—

—

–1 177

–792

–830

–499

–3

–344

—

—

—

—

–25

—

—

—

—

—

—

—

—

–14 317

–226

–502

–264

—

Emitterade värdepapper
Leverantörs
skulder och
andra skulder
Upplupna räntor
Per 31
december 2017
Banklån
Inlåning från
allmänheten
Emitterade värdepapper
Leverantörs
skulder och
andra skulder
Upplupna räntor

—

–1 207

–829

–847

–498

–10

–213

–54

—

—

—

–10

—

—

—

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

Per 31 december 2018
Valutaterminskontrakt och valutaswappar:
– utflöde

8 658

– inflöde

8 766

Per 31 december 2017
Valutaterminskontrakt och valutaswappar:
– utflöde

6 177

– inflöde

6 648

Samtliga av koncernens valutaterminer och valutaswappar förfaller inom
ett halvår.
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Hantering av kapitalrisk
Målet avseende Collectors kapitalhantering är att trygga förmågan att
fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning
till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt att upprätthålla en
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
Styrelsen tar fram övergripande flerårsplaner genom årliga strategigenomgångar där Collectors vision och mål enligt affärsplanen diskuteras
och fastslås. Dessa planer innefattar även en plan för hur en optimal
kapitalstruktur uppnås.
Kapitalrisken i koncernen kopplas till de behov och krav som ägare,
finansiärer och myndigheter ställer på bolaget. Kapitaltäckningsgrad och
soliditet är två viktiga nyckeltal för att bedöma kapitalrisken i koncernen.
Den interna kapitalutvärderingen är en viktig process för att utvärdera
Collectors samlade kapitalb ehov utifrån de risker som verksamheten är
exponerad mot. Syftet är att utvärdera huruvida kapitalbasen är tillräcklig
till belopp och sammansättning för att säkerställa den långsiktiga
utvecklingen. Den interna kapitalutvärderingen utarbetas i samarbete
mellan funktionen för riskkontroll, styrelse och företagsledning och
involverar även andra relevanta funktioner. Den interna kapital
utvärderingen uppdateras vid behov och minst en gång per år samt
fastställs av Collectors styrelse.

Totala tillgångar

2018

2017

29 818

22 371

Totalt eget kapital

3 475

3 079

Soliditet

11,7 %

13,8 %

Soliditet per december 2018 är över de krav som finns på koncernen
(not 28).
Ryktesrisk
Med ryktesrisk avses risken för att marknadens och/eller allmänhetens
förtroende och tillit för Collector minskar till följd av spridning av negativ
publicitet eller skadliga rykten. Om Collectors anseende tar skada kan det
påverka såväl affärsmöjligheterna som finansieringsvillkoren. Collector
arbetar aktivt med att informera sina kunder och övriga intressenter
om verksamheten för att minska risken att felaktiga rykten sprids på
marknaden. Under de senaste åren har koncernen arbetat intensivt
med att stärka Collectors varumärke. Av fastställd informations- och
kommunikationspolicy framgår Collectors strategi för att minimera risken
för att ryktesspridning uppstår samt hur eventuella rykten ska hanteras.
All kommunikation, såväl intern som extern, ska hålla hög kvalitet och
präglas av bland annat tillgänglighet, tydlighet och saklighet. Vidare är
det av yttersta vikt att kommunikationen levereras vid rätt tidpunkt, till
rätt mottagare, via rätt kanal och utformas på ett professionellt och
tilltalande sätt. Korrekt och adekvat information om Collector
kommuniceras bland annat via följande kanaler: hemsidan collector.se,
påkostad och fyllig årsredovisning, aktiv kontakt med tidningar och
andra medier samt till anställda via intranät.
Utifrån Collectors förutsättningar är bedömningen att ryktesrisken
framförallt har ett nära samband med likviditets- och finansieringsrisken.
Ett rykte som skadar förtroendet för banker i allmänhet och Collector i
synnerhet skulle med största sannolikhet i första hand ha negativ inverkan
på inlåning från allmänheten och eventuellt även bankfinansieringen.
Naturligtvis kan även affärsverksamheten i övrigt påverkas, dock har
Collector en diversifierad verksamhet och står inte och faller med ett
enstaka affärsområde.

NOTER

Operativ risk
Operativ risk avser risken för förluster till följd av fel eller brister i interna
rutiner och processer. Utöver rena felaktigheter i administrativa rutiner
innefattar operativ risk även mänskliga fel, felaktiga system, IT-tekniska
problem, legala risker samt interna och externa oegentligheter.
För att underlätta arbetet med identifiering, utvärdering och
bedömning av de operativa riskerna har Collector valt att strukturera de
operativa riskerna utifrån fyra huvudområden; personalrisk, processrisk,
IT- och systemrisk samt extern risk. Därefter har ett antal potentiella riskområden identifierats under varje huvudområde, se schematisk
skiss nedan.
Collector eftersträvar ett strukturerat arbetssätt för att underlätta
identifiering och hantering av de operativa riskerna i verksamheten och
har fastställt en rad olika styrdokument i form av policies, riktlinjer och
instruktioner för att minimera den operativa risken i verksamheten.
Systematiska självutvärderingar genomförs årligen i verksamheten.
Förutom att fånga upp operativa risker i verksamheten bidrar dessa även

till att sprida kunskap om operativ risk i organisationen. Genom god
kunskap och förståelse om operativa risker och hur dessa kan hanteras
är förhoppningen att ytterligare bidra till en sund riskkultur i Collector.
En strukturerad incidentrapportering, processkartläggningar och den
godkännande process som tillämpas vid nya produkter och tjänster,
eller andra väsentliga förändringar, är exempel på andra centrala delar i
Collectors riskramverk avseende hanteringen av de operativa riskerna.
Avdelningscheferna tar ett stort ansvar för respektive affärsområde
och följer kontinuerligt upp de operativa riskerna som kan föreligga inom
den del av verksamheten som de ansvarar för. Collectors Riskkontrollfunktion och Complianceorganisation har ett väl utvecklat
samarbete kring de operativa riskerna. Information om kundklagomål
och andra incidenter samlas löpande in och analyseras för att säkerställa en väl fungerande hantering avseende de operativa riskerna
i verksamheten.

OPERATIV RISK
PERSONALRISK

PROCESSRISK

IT- OCH SYSTEMRISK

EXTERN RISK

Kompetens

Felaktiga processer

Tillgänglighet

Extern brottslighet

Bemanning

Regelefterlevnad

Tillförlitlighet

Leverantör/Outsourcing

Mänskliga fel

Projekt/Förändring

Sekretess

Allvarliga störningar

Intern brottslighet

Dokumentation

Utveckling

Legal/Politisk

Ledning/Kultur

Organisation/Ansvar

Bristande systemstöd

Mål och belöningsmodeller

Modell

Spårbarhet

Styrning/Beslut
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Beräkning av verkligt värde
Koncernen tillämpar IFRS 13 för finansiella instrument som värderas till
verkligt värde i balansräkningen. Därmed krävs upplysningar om värdering
till verkligt värde per nivå i följande verkligt värdehierarki:

• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska
tillgångar eller skulder (nivå 1)
• Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade
priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar)
eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2)
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara
marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3)
Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde per 31 december 2018.
not

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som
krävs för verkligt värdevärderingen av ett instrument är observerbara
återfinns instrumentet i nivå 2. I de fall ett eller flera väsentliga indata
inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det
berörda instrument i nivå 3. Specifika värderingstekniker som används
för att värdera finansiella instrument inkluderar:
• Noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för liknande instrument.
• Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av bedömda
framtida kassaflöden baserat på observerbara avkastningskurvor.
• Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning
av kurser för valutaterminer på balansdagen, där det resulterande
värdet diskonteras till nuvärde.
• Andra tekniker, såsom beräkning av diskonterade kassaflöden,används
för att fastställa verkligt värde för resterande finansiella instrument.
• Räntebärande värdepapper, vilka i huvudsak är kommun- eller
statsobligationer, värderas till verkligt värde enligt nivå 2.

Tillgångar
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt
värde via resultat
räkningen

Finansiella instrument nivå 3

– Derivatinstrument
som innehas för
handel

18

—

138

—

138

– Finansiella
placeringar

27

—

952

228

1 180

—

1 090

228

1 318

Summa tillgångar
Skulder
Finansiella skulder
värderade till verkligt
värde via resultat
räkningen

2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

Ingående värde

125

40

Förvärv

86

77

Omvärdering
Utgående värde

18

Summa skulder

—

0

—

0

—
—

—

—

—

0

—

0

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde per 31 december 2017.
not

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Värde
181231

Övriga
investeringar

228

Summa

– Derivatinstrument
som innehas för
handel

18

—

– Finansiella
placeringar

27

—

814

125

939

—

840

125

965

—

2

—

2

Summa tillgångar

26

—

26

Skulder
Finansiella skulder
värderade till verkligt
värde via resultat
räkningen
– Derivatinstrument
-verkligt värde option

—

—

—

—

—

2

—

2

Värderingsteknik

Portfölj
av ickenoterade
bolag

Collector använder olika
tekniker beroende på till
gänglig observerbar data.
Diskonterade kassaflödes
modeller och värdering av
multiplar är exempel på
existerande modeller

Icke
observerbar data

E/T

MSEK

Kundrelationer
18

Avser

Förvärvskalkyl Lindorff Payments
I slutet av december förvärvades Lowells betalningsverksamhet med
tyngdpunkten på den finska marknaden och representation i de övriga
nordiska länderna. Med detta strategiska förvärv skapas en stark bas
för fortsatt expansion. Förvärvskalkylen framgår nedan. Förvärvet
skedde genom köp av bolaget Lindorff Payments Services AB, nu
omdöpt till Collector Payment Services AB. Tillgångarna i form av
kundavtal och kundfordringar finns efter interna transaktioner
fördelade också till Collector Bank AB samt Collector Payment Finland
Oy. Posten negativ goodwill har uppkommit som skillnaden mellan den
objektiva värderingen av förvärvade tillgångar och den erlagda
köpeskillingen och har redovisats under intäkter i resultaträkningen.

Utlåning till allmänheten

Finansiella instrument i nivå 2 och 3
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv
marknad (t ex OTC-derivat) fastställs med hjälp av värderingstekniker.
Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation
då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information används i
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125

Finansiella instrument i nivå 3 avser placeringar i onoterade bolag (nya
fintech-bolag) genom Collector Ventures. Bolagen i Ventures-portföljen
värderas kvartalsvis enligt IPEVs riktlinjer och i första hand efter en
extern värdering där en transaktion i bolaget är gjord de senaste 12
månaderna med minst en extern part. Om sådan värdering inte är möjlig,
eller om sakliga skäl föreligger, görs i andra hand en intern värdering
baserad på antaget, diskonterat kassaflöde.

Typ

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt
värde via resultat
räkningen

Summa skulder

8

228

Några omklassificeringar mellan nivåerna har ej skett under
räkenskapsåret.

Tillgångar

– Derivatinstrument
som innehas för
handel

17

Värdeförändringarna redovisas under intäkter i resultaträkningen.

– Derivatinstrument
-verkligt värde option
– Derivatinstrument
som innehas för
handel

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Övrigt

259
16
0

Summa nettotillgångar

275

Negativ goodwill

–40

Erlagd köpeskilling

235
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Not 2 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.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
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, samt oftare om indikationer på behov
föreligger, om något nedskrivningsbehov för goodwill föreligger.
(1) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser
verksamheten i Colligent Inkasso AB 43 (43)
(2) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser den
svenska verksamheten i Collector Bank AB. 25 (25)
(3) Verksamheten i Collector Norge AS 4 (4)
Metoden baseras på en nuvärdesberäkning av bolagets prognos över
det framtida kassaflödet där återvinningsgraden fastställts genom beräkningar. Beräkningarna utgår ifrån prognoser baserade på budgetar
för de kommande 5 åren på vardera verksamhet. Kassaflödena extrapoleras därefter med en tillväxttakt som stämmer överens med
antaganden om branschprognoser.
Den diskonteringsränta som används motsvarar avkastningskravet på
Eget Kapital samt inkluderar en uppskattning av marknadsriskpremie i
aktuell bransch givet riskfri ränta (10 årig statsobligation) och riskpremie.
Avkastningskravet varierar över åren och beräknas därför med armlängdsprincip vad gäller källor och indata för att bevara objektivitet
(not 15).
Förvärvade kreditstockar
Koncernen använder en robust värderingsmodell för förvärvade krediter.
Metoden baseras på en nuvärdesberäkning av vår prognos över det
framtida kassaflödet där portföljens förvärvskalkyls IRR (Internal rate of
return) utgör diskonteringsfaktor. Avvikelser i verkligt kassaflöde mot
prognostiserat kassaflöde medför ett upp eller nedskrivningsbehov
beroende på om kassaflödet överträffat eller understigit prognosen,
detta ligger sedan till grund för det bokförda värdet, vilket påverkar
resultatet. Det bokförda värdet på de förvärvade krediterna uppgår till
1 255 (216).

Koncernen har en lång erfarenhet av värdering av förvärvade krediter.
Erfarenhetsmässigt har vår metod givit ett stabilt utfall mycket nära våra
prognoser. Varje portfölj består av ett större antal fordringar vilket
sprider risken i portföljen och minskar variansen i kassaflödet.
Spridningen på många ärenden i en portfölj gör att kassaflödet består
av många mindre betalningar som kommer via Kronofogden eller direkt
från gäldenären. Det innebär att det totala kassaflödet har en låg varians
och med en hög säkerhet kan prognostiseras.
Prövning av nedskrivningsbehov av finansiella tillgångar
Sedan årsskiftet 2017/2018 tillämpar koncernen IFRS 9 vilket innebär
en framåtblickande modell för nedskrivningar, där förväntade kreditförluster på finansiell tillgångar beräknas redan vid första redovisningstillfället. En förlustreserv redovisas för alla finansiell tillgångar som
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Beräkning av dessa sker
genom av banken framtagna modeller vilka samtliga bygger på
beräkning av förväntad kreditförlust. Detta sker genom att beräkna
produkten av sannolikhet för fallissemang, förlust givet fallissemang
samt exponering vid fallissemang.

Koncernens utgivna krediter som förfallit till betalning utan att regleras
av gäldenären och därmed blir föremål för inkassoåtgärder hanteras
internt inom koncernen. Mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs
består en väsentlig andel av Collectors tillgångar i balansräkningen av
förfallna fordringar. Det bokförda värdet på dessa fordringar bestäms
genom en nuvärdesberäkning av förväntade framtida kassaflöden.
I och med tillämpad värderingsprincip avseende förfallna fordringar är
den mest påtagliga risken att framtida kassaflöden sjunker snabbare än
prognostiserat. Kassaflödena hänförliga till förfallna fordringar följs
därför upp och analyseras regelbundet. I samband med kvartalsskiften
utvärderas huruvida det föreligger behov av att omvärdera bokförda
värden. Den årliga summerade justeringen av bokförda värden av egenutgivna förfallna fordringar har historiskt avgränsats till +- 3 % av det total
bokförda värdet på dessa fordringar. För nästkommande räkenskapsår
förväntas en omvärderingseffekt av de förfallna fordringarna i överensstämmelse med historiska utfall.
De förändringar av kassaflödesprognoser som Collector Bank
genomför bygger på analyser av historiska kassaflöden samt
antaganden om den framtida utvecklingen.

Not 3 Segmentsredovisning
VD har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som
används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.
Företagsledningen bedömer verksamheten från en aggregerad nivå
fördelat utifrån ett kundperspektiv; Privat och Företag. Affärsområdena
Privat och Företag som presenteras i månadsrapporten bedöms vara
rörelsesegment med IFRS 8 definitionen.
Affärsområde Privat/Retail avser intäktsströmmarna ränteintäkter och
provisionsintäkter, vilka genereras från produktområdena Payments,
Privatlån, Kort och Kredithantering konsument. Affärsområde Företag/
Corporate omfattar produktområdena Factoring, Företagskrediter, Köpta
stockar, Kredithantering Företag samt Fastighetskrediter och avser
intäktsströmmarna Kredithantering och Ränteintäkter. Det resultatmått
som följs upp på segmentsnivå är resultat före skatt. Det innebär att
kostnader för personal, produktion, köpta tjänster och räntor som är
hänförliga till segmentet inkluderas i segmentsresultatet. Området

Kredithantering Företag redovisas inte enligt IFRS 9. Dess resultat före
skatt uppgick till 19 (20). På tillgångs- och skuldsidan är det måttet
utestående kreditstock som presenteras i månadsrapporten per
segment, vilket i årsredovisningen benämns som utlåning och andra
fordringar. Inga andra mått i balansräkning följs upp på segmentsnivå.
Koncernintern försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor. Interntransaktioner mellan affärsområden avser
ersättning för det arbete som utförs inom Kredithantering med hantering
och inkassering på koncernens köpta fordringar. Ersättningen erläggs i
form av en provision som redovisas som kostnad, men som elimineras i
koncernresultaträkningen. Ingen enskild kund motsvarar mer än tio
procent av koncernens sammanlagda intäkter.
Enligt IFRS 8 ska presentation i geografiska regioner ske vad avser
intäkter och anläggningstillgångar och utifrån var koncernens bolag
är lokaliserade.
Elimineringar

Collector
koncernen

908

—

2 321

66

–169

—

1 516

974

–169

2 321

2018

Privat

Företag

Intäkter, externa kunder

1 413
103

Intäkter, internt
Summa intäkter
Räntekostnader
Kreditförluster
Övriga kostnader
Resultat före skatt
Utlåning och andra kundfordringar

Redovisning per geografiskt område

Sverige
Övriga länder

–102

–95

—

–197

–300

0

—

–300

–841

–430

169

–1 103

272

449

—

721

12 727

13 377

—

26 104

Intäkter, externa kunder

Immateriella
anläggningstillgångar

2018

2018

2 286

354

35

0

2 321

354
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Fortsättning not 3
2017

Intäkter, externa kunder
Intäkter, internt
Summa intäkter

Räntekostnader

Elimineringar

Collector
koncernen

674

—

1 933

50

–136

—

1 346

723

–136

1 933

Privat

Företag

1 260
87

–74

–56

—

–130

Kreditförluster

–187

–3

—

–189

Övriga kostnader

–717

–365

136

–946

Resultat före skatt

368

300

—

668

10 411

9 096

—

19 507

Utlåning och andra kundfordringar

Redovisning per geografiskt område

Sverige
Övriga länder

Intäkter, externa kunder

Immateriella
anläggningstillgångar

2017

2017

1 893

287

40

—

1 933

287

Not 4 Resultaträkning ÅRKL
Belopp i MSEK

Helår 2018

Helår 2017

Ränteintäkter *)

2 034

1 711

Räntekostnader

–207

–130

20

15

–244

–197

Rörelsens intäkter

Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

280

221

1 883

1 620

–440

–393

Rörelsens kostnader
Allmänna administrationskostnader
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

–83

–60

Övriga rörelsekostnader

–340

–310

Summa kostnader före kreditförluster

– 862

–763

1 021

857

–300

–189

721

668

Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto
Rörelseresultat enligt ÅRKL

–155

–151

Årets resultat

Skatt på årets resultat

566

517

K/I-tal

0,46

0,47

*) Utgörs i huvudsak av ränteintäkter som är beräknade enligt effektivräntemetoden.
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Not 5 Intäkter
Sverige

Norge

Finland

Totalt
Koncernen

Kredithantering

75

32

—

107

Provisionsintäkter

19

—

1

20

2 019

1

—

2 020

Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncernen intäkter per 2018

Ränteintäkter
Övriga intäkter *)

173

1

0

174

2 286

34

1

2 321

Kredithantering

70

37

—

107

Provisionsintäkter

14

0

1

15

1 696

1

—

1 697

113

1

0

114

1 893

39

1

1 933

Koncernen intäkter per 2017

Ränteintäkter
Övriga intäkter *)

*)

Övriga intäkter inkluderar främst omvärderingar av köpta förfallna fordringar, omvärdering av placeringar i onoterade bolag, negativ goodwill och påminnelseavgifter.

Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet heltidsanställda (inkl visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänsledig personal)

2018-01-01
–2018-12-31

varav män, %

2017-01-01
–2017-12-31

varav män, %

49

Koncernen
Sverige

329

51

317

Finland

33

57

33

42

Norge

28

47

26

46

390

52

376

48

Koncernen totalt

Könsfördelning i företagsledningen

2018-12-31

2017-12-31

Andel kvinnor, %

Andel kvinnor, %

Koncernen totalt
Styrelsen

50

57

Övriga ledande befattningshavare

25

63

2018-12-31

2017-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader *)

220,0

194,8

64,7

74,0

21,1

18,2

*) Av koncernens pensionskostnader avser 4 (4) VD och ledande befattningshavare.
2018-12-31
Löner och andra ersättningar fördelade per land
och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Koncernen i Sverige

2017-12-31

Styrelse
och VD *)

Övriga
anställda

Styrelse
och VD2)

Övriga
anställda

152,6

15,1

163,7

7,1

Koncernen i Norge

—

22,7

—

17,7

Koncernen i Finland

—

18,6

—

17,4

15,1

205,0

7,1

187,7

Koncernen totalt

*) A vser löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD och vice VD.
Ersättningar och övriga förmåner 2018

Grundlön/arvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

0,2

0,2

Övrig ersättning

Summa

Styrelsens ordförande

Lena Apler

2,0

Vice ordförande

Erik Selin

0,5

0,5

2,4
0,3

Styrelseledamot

Christoffer Lundström

0,3

Styrelseledamot

Cecilia Lager

0,4

0,4

Styrelseledamot

Patrik Reuterskiöld

0,4

0,4

0,3

Styrelseledamot

Anna Settman

VD

Liza Nyberg

VD

0,3

9,1

0,1

1,4

Martin Nossman

2,1

0,0

0,5

Andra ledande befattningshavare (tio personer)

16,9

0,6

2,5

0,1

20,1

32,0

0,9

4,6

0,1

37,6

Summa

10,6
2,6

I kostnaderna ovan ingår avgångsvederlag till tidigare VD (Liza Nyberg) på 7,2 samt till andra ledande befattningshavare på 2,9.
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Fortsättning not 6
Ersättningar och övriga förmåner 2017

Grundlön/arvode

Styrelsens ordförande

Lena Apler

3,4

Vice ordförande

Erik Selin

0,6

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Övrig ersättning

0,2

0,6

0,0

Summa

4,2
0,6

Styrelseledamot

Christoffer Lundström

0,4

0,4

Styrelseledamot

Azita Shariati

0,3

0,3

Styrelseledamot

Cecilia Lager

0,4

0,4

Styrelseledamot

Patrik Reuterskiöld

0,4

0,4

Styrelseledamot

Anna Settman

0,3

VD

Liza Nyberg

1,3

0,1

0,5

Andra ledande befattningshavare (åtta personer)

10,9

0,4

2,4

0,0

13,7

Summa

18,0

0,7

3,5

0,0

22,2

Ersättning VD och ledande befattningshavare
Ersättning till VD samt övriga ledande befattningshavare beslutas av
styrelsen. VD har ingen rörlig ersättning varken 2018 eller 2017. Vid
uppsägning från både VDs och företagets sida utgår ersättning i 6
månader. Efter uppsägningstiden utgår avgångsvederlag motsvarande
12 månadslöner enligt avtal. Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelsen.
Vid uppsägning av ledande befattningshavare, från bolagets sida,
utgår ersättningar i mellan 3-12 månader.
För tidigare och nuvarande VD samt styrelseordförande har även en
kapitalförsäkring tecknats. Koncernens pensionsåtagande motsvarar
det verkliga värdet på kapitalförsäkringen, samt tillkommande särskild
löneskatt på pensionsförpliktelsen. Kapitalförsäkringen och pensionsåtagandet redovisas netto i balansräkningen. Pensionsåtagandet
per 2018-12-31 var 4 MSEK (3). Särskild löneskatt redovisas i posten
”upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”.

Not 9 Arvode och kostnadsersättning
till revisorer
2018-01-01
–2018-12-31
E&Y
Övriga

PwC
Sverige

PwC
Övriga

Revisionsuppdrag

1,2

0,2

1,1

0,2

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

0,7

—

0,6

—

0

0

1,0

0,1

0,1

—

0,1

—

Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt
övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra.
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget innebär andra
kvalitetssäkringstjänster som ska utövas enligt författning, bolagsordning, stadgar eller avtal. Skatterådgivning innehåller både
rådgivning och granskning av efterlevnad inom skatteområdet.
Övriga tjänster är andra uppdrag.

Not 10 Leasingkostnader
2017-01-01
–2017-12-31

2018-12-31

Hyra lokaler etc.

Koncernen

Hyra bilar

Balanserad utgift för utvecklingsarbeten och liknande

Summa

Inventarier

–78

–56

—

0

–5

–4

–83

–60

2017-01-01
–2017-12-31

51

Hyra lokaler etc.
Hyra bilar

Mindre än
1 år

Mellan
1–5 år

Mellan
6–10 år

29

83

98

2

1

—

31

84

98

Mindre än
1 år

Mellan
1–5 år

Mellan
6–10 år

27

86

98

2

2

—

29

84

98

Avser framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara
operationella leasingavtal.
Kostnaden för totala leasingkostnader för 2018 är 32 (23).

Koncernen
Resultat vid avyttring av inventarieru

2017-12-31

Summa

Not 8 Andra vinster/förluster – netto
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

E&Y
Sverige

Övriga tjänster

Not 7 Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Leasingobjekt

1,9

Skatterådgivning

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

2018-01-01
–2018-12-31

0,3

0

—

0

—
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Not 11 Förväntade kreditförluster
2018

Förväntade kreditförluster på poster i balansräkningen
Årets reservering Steg 3

–188

Steg 3 reservering som återförts till Steg 1 eller Steg 2

—

Summa förväntade kreditförluster i Steg 3

–188

Årets nettoreservering Steg 2

–44

Årets nettoreservering Steg 1

2

Summa förväntade kreditförluster i Steg 1 och Steg 2

–42
–230

Bortskrivningar
Årets konstaterade kreditförluster

–70

Utnyttjad andel av tidigare reserverat i Steg 3

—

Summa bortskrivningar

–70

Kreditförluster, netto

–300

Varav utlåning till allmänheten

–300

(IAS 39)

2017

Speciﬁk reservering för individuellt värderade fordringar
Årets reservering

–189

Återfört från tidigare gjorda reserveringar

—

Summa

–189

Bortskrivningar

—

Årets konstaterade kreditförluster

–42

Utnyttjad andel av tidigare reserveringar

42
—

Summa
Kreditförluster, netto

–189

Poster i och utanför balansräkningen som är föremål för nedskrivningsprövning 2018
Brutto

Reserver

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Summa

Steg 1

Steg 2

Steg 3

1 928

—

—

1 928

—

—

—

—

Utlåning till allmänheten

22 588

1 124

3 583

27 295

–131

–81

–979

–1 191

Summa

24 516

1 124

3 583

29 223

–131

–81

–979

–1 191

Utlåning till övriga kreditinstitut

Osäkra fordringar m.m. (IAS 39)

Summa

2017

Osäkra fordringar

2 160

Speciﬁka reserveringar för individuellt värderade fordringar

–638

Osäkra fordringar, netto

1 522

Förändringsanalyser

Förändring av reserv för förväntade kreditförluster, poster i balansräkningen som är föremål för
nedskrivningsprövning 2018
Reserver
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Summa

–129

–34

–695

–858

Bortskrivningar

—

—

70

70

Omvärdering till följd av förändring i kreditrisk

2

–44

–255

–297

Reserv vid årets ingång

Förändringar i modell/riskparametrar

—

—

Valutaeffekt m.m.

–1

—

Nyutgivna eller förvärvade tillgångar
Reserv vid årets utgång

—
–13

—
–14

–3

–3

–86

–92

–131

–81

–979

–1 191
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Fortsättning not 11
Förändring av reserv för sannolika kreditförluster 2017 (IAS 39)

Reserv för individuellt
värderade fordringar

Reserv vid årets ingång

–491

Årets reservering

–189

Fordringar som skrivis bort under året som ej är återvinningsbara

42

Valutaeffekt

0

Reserv vid årets utgång

–638

Exponering per kreditriskbedömning
Utlåning till allmänheten - Privat
Låg risk
Normal risk

Steg 1

Steg 2

7 233

0

Steg 3

1 618

Hög risk

945

Fallissemang

Summa

0

868

7 233

0

1 618

87

1 900

—

—

3 113

3 113

9 796

868

3 200

13 864

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Summa

Låg risk

2 168

39

70

2 277

Normal risk

6 426

39

73

6 538

Hög risk

3 338

Summa

Exponering per kreditriskbedömning
Utlåning till allmänheten - Företag

2 876

238

224

Fallissemang

—

—

23

23

Förvärvade krediter

—

—

1 255

1 255

11 470

316

1 645

13 431

Summa

Kreditriskexponering för finansiella tillgångar
Utlåning till övriga kreditinstitut

Exponering

Fastighetsinteckningar

Övriga
säkerheter

Summa
säkerheter

Nettoexponering

1 928

—

—

—

—
—

Utlåning till allmänheten
Bolån

51

51

—

51

Fastigheter, fastighetsbolag

7 005

4 120

2 885

7 005

—

Övriga företag

6 383

—

2 487

2 487

3 896

12 665

—

—

—

12 665

5 372

9 543

16 561

Privatkunder, e-handlare
Summa

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Summa

53

26 104

947
28 979

4 171

—
4 171

—

—

—

5 372

9 543

18 489
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Not 14 Inkomstskatt

Not 12 Övriga kostnader
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

244

197

Kredithanteringskostnader

84

71

Kreditförluster, netto

300

189

Portokostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

41

44

155

147

215

195

1 039

843

Not 13 F
 inansiella intäkter och kostnader

–119

–21

–32

–155

–151

2018-01-01
–2018-12-31
%

Resultat före skatt

2017-01-01
–2017-12-31

Belopp

%

721

Belopp

668

5

Ej avdragsgilla kostnader

–7

–5

Ej skattepliktiga intäkter

11

0

Schablonränta hänförlig till
periodiseringsfond

0

0

Aktuell skatt hänförlig till
föregående år

0

1

1

—

–5

–3
–89

Kostnader förknippade till inlåning
allmänheten *)

–32

—

0

2

–42

–29

Omvärdering värdepapper

–3

1

Reverskredit och övriga räntekostnader

–3

–3

Övriga ränteintäkter

Uppskjuten skatt

–1

–133

8
–116

Finansiella poster netto

Summa aktuell skatt

0

2017-01-01
–2017-12-31

Inlåning allmänheten – räntekostnader

Emitterade värdeppper - räntekostnader

–118

Skatt på föregående års resultat

2018-01-01
–2018-12-31

Inlåning kreditinstitut – räntekostnader

Emitterade värdepapper - ränteintäkter

–133

Periodens inkomstskatt

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen
Utlåning till kreditinstitut – ränteintäkter

2017-01-01
–2017-12-31

Koncernen

Koncernen
Provisionskostnader

2018-01-01
–2018-12-31

0

0

–193

–116

*) Omklassificering har skett från övriga förvaltningskostnader till finansiella
kostnader under 2018.

Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget

22

–159

Utnyttjande av tidigare ej
aktiverade underskottsavdrag
Effekt av utländsk skatt

22

–147

0

0

–155

–151

Not 15 Resultat per aktie
Före utspädning

Efter utspädning

Resultat per aktie

2018

2017

2018

2017

Resultat per aktie

5,51

5,51

5,03

5,03

Resultat per aktie efter utspädning

2018

2017

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK)

566

517

Effekt av ränta på konvertibla
skuldebrev

3

2

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter
utspädning (MSEK)

569

519

Vägt genomsnittligt antal aktier,
efter utspädning

Vägt genomsnittligt antal stamaktier, före utspädning
Effekt av konvertibla skuldebrev *)
Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, efter utspädning

2018

2017

102 690 502

102 690 502

284 713

439 698

103 045 503

103 130 200

Vägt genomsnittligt antal stamaktier uppgår till 102 690 502, antal utestående
stamaktier vid årets slut uppgår till 102 690 502.
*) I beräkningen ovan har konvertibler ägda av Collector Bank AB ej beaktats.
Om dessa skulle lösas in ökar antal aktier med 599 365.
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Not 16 Materiella tillgångar
Inventarier

2018-12-31

2017-12-31

Vid årets början

35

31

Nyanskaffningar

13

4

–5

—

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omräkningsdifferens anskaffningsvärden

0

0

43

35

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

–25

–21

Avyttringar och utrangeringar

5

—

Omräkningsdifferens avskrivning

0

0

–5

–4

–25

–25

18

10

Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut

Not 17 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

2018-12-31

2017-12-31

403

282

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar
Nyanskaffningar
Omräkningsdifferens

—

—

144

121

0

0

547

403

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

–187

–131

Avyttringar

—

—

Omräkningsdifferens

0

0

–78

–56

–265

–187

282

216

Vid årets början

71

72

Förvärv

—

—

1

–1

72

71

Årets avskrivning och nedskrivning
Redovisat värde vid periodens slut
Goodwill

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Omräkningsdifferens

Företagsledningen bedömer verksamheten utifrån ett kundperspektiv;
Privat och Företag, vilka har identifierats som rörelsesegment enligt
IFRS 8. Koncernens goodwill är hänförlig till följande kassagenererande
enheter:
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(1) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser
verksamheten i Colligent Inkasso AB MSEK 43 (43)
(2) En grupp av kassagenererande enheter som tillsammans avser den
svenska verksamheten i Collector Bank AB MSEK 25 (25)
(3) Verksamheten i Collector Norge AS MSEK 4 (4)
Nedskrivningsprövningen avseende goodwill för respektive kassagenererande enheten/grupp har utförs inför årsbokslutet. Beräkningarna
av de framtida kassaflödena utgår ifrån 3 åriga finansiella prognoser, där
antaganden tagits rörande genomsnittlig kreditstock, nykontraktering
och marginaler, kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med
hjälp av bedömd tillväxttakt med 2,0 % och en diskonteringsränta.
Eftersom samma avkastningskrav gäller på samtliga
kassagenererande enheter används samma diskonteringsränta i
samtliga beräkningar. Den genomsnittliga tillväxttakt som används
baseras på bolagets egna planer och bedömningar om framtida
utveckling. Beräkningen av återvinningsvärdet baseras på
nyttjandevärdet. Diskonteringsräntan anses motsvara avkastningskrav
på eget kapital (Re) och beräknas till 6,8 % efter skatt genom
nedanstående formel. Före skatt blir diskonteringsräntan 8,7 %.
Vid en förändring av gjorda antaganden avseende tillväxttakt och
diskonteringsränta med +/– 2 procentenhet så skulle det inte uppkomma
något nedskrivningsbehov. Det är därmed Collectors bedömning att det
finns utrymme för en rimlig förändring av både tillväxtantagandet och
diskonteringsfaktorn
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Not 18 Derivatinstrument
2018-12-31
Tillgångar

2017-12-31

Skulder

Tillgångar

Skulder

Koncernen
Valutaterminskontrakt

137

—

26

—

Summa

137

—

26

—

Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt u
 ppgick per 31 december 2018 till 8 766 (6 648).
Terminerna förfaller inom sex månader från balansdagen.

Not 19 Utlåning till allmänheten
2018-12-31

2017-12-31

27 295

20 145

–1 191

–638

26 104

19 507

8

9

Koncernen
Utlåning till allmänheten *)
Reservering för förväntade kreditförluster
Utlåning till allmänheten – netto
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Minus långfristig del
Kortfristig del

88

60

26 200

19 576

–12 689

–9 563

13 511

10 013

Det verkliga värdet på Utlåning till allmänheten samt övriga fordringar
är som följer:

Utlåning till allmänheten
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

fallissemang, lösningsgrad och återvinningshastighet. Åldersanalysen av
utlåningen till allmänheten framgår enligt nedan:
2018-12-31

2017-12-31

Mindre än 3 månader

302

219

3 till 6 månader

218

164

Mer än 6 månader

2 543

1 777

Summa

3 063

2 160

Redovisade belopp i MSEK, per valuta, för koncernens lånefordringar och
kundfordringar är följande:
2018-12-31

2017-12-31

SEK

17 471

12 838

EUR

5 448

4 078

2018-12-31

2017-12-31

NOK

2 258

1 917

26 104

19 507

USD

129

138

8

9

GBP

4

1

DKK

720

478

88

60

26 200

19 576

*) U tlåning till allmänheten består av både egna och förvärvade förfallna fordringar.
Förvärvade förfallna fordringar uppgår till 1 255 (216). Fördelning av fordringar per
segment framgår av tabell på sidan 42.

Reserven för förväntade kreditförluster (osäkra fordringar) uppgick
till 1 191 (638). Företaget har gjort beräkningar på förväntade kassaflöden och gjort en bedömning att det inte föreligger något ytterligare
nedskrivningsbehov.
Per den 31 december 2018 var utlåningen till allmänheten uppgående
till 5 646 (3 079) förfallna. Av dessa avsåg 1 255 (216) förvärvade
förfallna fordringar. Av det kvarstående beloppet är 3 063 (2 160)
hänförligt till förfallna fordringar. Nedskrivning har skett enligt
koncernens reserveringspolicy och något ytterligare nedskrivningsbehov, utöver 1 191, bedöms ej föreligga. Bolaget gör löpande
bedömningar av fordringar under året baserat på sannolikhet för

CHF

74

57

26 104

19 507

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för förväntade
kreditförluster ingår i posten övriga kostnader i resultaträkningen.
Belopp som redovisas på värdeminskningskontot skrivs vanligen
bort när koncernen inte förväntas återvinna ytterligare likvida medel.
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Not 23 Upplåning

Not 20 Övriga Fordringar
2018-12-31

2017-12-31

Förutbetalda leverantörsfakturor

27

20

Upplupna provisionsintäkter

14

13

Inlåning från allmänheten

264

264

Upplupna ränteintäkter

12

8

Emitterade värdepapper

1 329

1 344

Övriga långfristiga skulder - Konvertibel
Optionskomponent

Koncernen

Övriga fordringar

1

2

38

17

4

9

96

69

Not 21 Likvida medel

Långfristig

0

2

1 593

1 610

Inlåning från allmänheten

22 127

15 046

Emitterade värdepapper

1 969

2 035

24 096

17 081

25 689

18 691

Kortfristig

Summa upplåning
2018-12-31

2017-12-31

Koncernen
Kassa och bank

2017-12-31

Koncernen

Övriga upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader

2018-12-31

1 928

1 533

1 928

1 533

Banklån
I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot s äkerhet på
0 (0). Säkerhet för banklån utgörs av företagsinteckningar i Collector
Bank AB. Av inlåning från allmänheten är 19 560 (13 067) garanterade
av Riksgälden.

Av totalbeloppet avser 19 (11) medel som förvaras för tredje mans räkning.
Koncernens exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta
och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är på balansdagen
följande:

Not 22 Aktiekapital

Inlåning från allmänheten

Betalbara på anfordran

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

Förfallotidpunkt högst 3 månader
från balansdagen
Förfallotidpunkt längre än 3 månader
men högst 1 år från balansdagen

Aktiekapital

Per 1 januari 2017

10

Per 31 december 2017

10

Per 31 december 2018

10

Totalt utgivna aktier består av 102 690 502 (102 690 502) stamaktier
med ett kvotvärde på 0,1 SEK per aktie (0,1 SEK per aktie). Alla emitterade
aktier är till fullo betalda. Ingen utdelning har skett under år 2017 och 2018.
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Förfallotidpunkt längre än 1 år men högst
5 år från balansdagen

Emitterade värdepapper och Konvertibel optionsdel

Förfallotidpunkt högst 3 månader
från balansdagen

2018-12-31

2017-12-31

18 586

14 318

937

226

2 604

502

264

264

22 391

15 310

2018-12-31

2017-12-31

1 176

1 206

Förfallotidpunkt längre än 3 månader
men högst 1 år från balansdagen

793

829

Förfallotidpunkt längre än 1 år men högst
5 år från balansdagen

830

848

Förfallotidpunkt längre än 5 år från
balansdagen

499

498

3 298

3 381
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Fortsättning not 23
Redovisade belopp i MSEK, per valuta, för koncernens totala upplåning
är följande:

Genomsnittliga räntor under året:
2018-12-31

2017-12-31

SEK, direktkonto

0,64

0,63

EUR, direktkonto

0,60

1,43

SEK, ettårskonto

1,21

1,00

SEK, tvåårskonto

1,29

1,20

SEK, 3 månaders konto

0,92

—

SEK, 6 månaders konto

1,06

—

SEK, certifikat

0,25

0,38

EUR, certifikat

0,48

—

Inlåning från allmänheten, %

Emitterade Värdepapper, %

Obligation Senior Unsecured

1,32

1,24

Obligation Tier 2

4,08

4,00

Konvertibel

4,69

4,62

2018-12-31

2017-12-31

199

23

EUREUR
SEK

25 490

18 668

25 689

18 691

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:
Rörlig ränta

Löper ut inom ett år

2018-12-31

2017-12-31

800

800

De lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfaciliteter
som ses över vid varierande tidpunkter under 2019. Årets förändring av
upplåning är i sin helhet kassaflödespåverkande och redovisas under
finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen.

Det verkliga värdet på upplåningen bedöms i all väsentlighet motsvara
dess redovisade värde, eftersom merparten utgörs av kortfristig upplåning
och diskonteringseffekten därmed inte är väsentlig

Not 24 Uppskjuten skatt
2018-12-31

2017-12-31

Koncernen
Uppskjutna skattefordringar:
Förändring uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

0

–1

0

–1

135

116

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

8

6

143

121

143

121

Ingående balans

121

87

Förändring uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

20

31

Uppskjutna skatteskulder:
– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader
Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

Förändring uppskjuten skatt avseende övriga temporära skillnader
Utgående balans

Not 25 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2

3

143

121

2018-12-31

2017-12-31

Not 26 Ö
 vriga kortfristiga
skulder

2018-12-31

2017-12-31

Räntekostnader

27

11

Depositioner

82

57

Upplupna personalkostnader

23

18

Klientmedel

33

25

Skuld till återförsäljare

28

30

104

25

Koncernen

Övriga upplupna kostnader

Koncernen

124

174

174

203

Erhållna kontanta säkerheter för
derivatinstrument
Övriga skulder
Summa Övriga kortfristiga skulder

20

15

267

152
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Not 27 Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder, alla underlag från BR

Obligatoriskt värderade till
verkligt värde via resultatet

Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Finansiella
skulder värderade
till upplupet
anskaffningsvärde

Summa
redovisat värde

Verkligt värde

—

26 104

—

26 104

26 104

Räntebärande värdepapper (finansiella placeringar)

947

—

—

947

947

Aktier och andelar (finansiella placeringar)

233

—

233

233

Derivatinstrument som innehavs för handel (valuta)

138

—

—

138

138

—

1 928

—

1 928

1 928

1 318

28 032

—

29 350

29 350

Skulder till kreditinstitut

—

—

—

—

0

Upplåning

—

—

22 655

22 655

22 655

Emitterade värdepapper

—

—

3 298

3 298

3 298

Derivatinstrument - verkligt värde option

0

—

—

0

0

Leverantörsskulder och andra skulder

—

—

300

300

300

Summa

0

—

25 989

25 989

25 989

Per 31 december 2018

Utlåning till allmänheten

Likvida medel
Summa

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Per 31 december 2017

Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Innehav för
handelsändamål

Lånefordringar
och kundfordringar

Innehav för
handelsändamål

Övriga
skulder

Summa
redovisat värde

Verkligt
värde

—

19 516

—

—

19 516

19 516

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

809

—

—

—

814

814

Aktier och andelar

130

—

—

—

125

125

26

—

—

—

26

26

—

1 533

—

—

1 533

1 533

965

21 049

—

—

22 014

22 014

Upplåning

—

—

—

15 310

15 310

15 310

Emitterade värdepapper

—

—

—

3 379

3 379

3 379

Derivatinstrument - verkligt
värde option

—

—

2

—

2

2

Leverantörsskulder och
övriga skulder

—

—

—

186

186

186

Summa

—

—

—

18 875

18 877

18 877

Derivatinstrument som innehavs för handel
Likvida medel
Summa

Skulder
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Not 28 Kapitaltäckningsanalys
Collector AB (publ) är moderholdingbolag i en konsoliderad situation där
dotterbolagen Collector Bank AB, Collector Ventures 1 KB, Collector
Payments AB samt Collector Payments Finland Oy ingår.
Informationen om företagets kapitaltäckning i detta dokument avser
sådan information som ska lämnas enligt 6 kap. 3-4 §§ Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag och som avser information som
framgår av artiklarna 92.3 d och f, 436 b och 438 i förordningen (EU) nr
575/2013 och av 8 kap. 7 §23 i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt
kolumn a bilaga 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
1423/2013. Övriga upplysningar som krävs enligt FFFS 2014:12 och
förordningen (EU) nr 575/2013 lämnas på företagets hemsida
www.collector.se.
Information om kapitalbas och kapitalkrav
För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers
bolag, kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013), lagen om
kapitalbuffertar (2014:966) samt Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).
Syftet med reglerna är att säkerställa att företaget hanterar sina
risker och skyddar kunderna. Reglerna säger att företagets kapitalbas

ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet (kapitalkravet
för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk).
Collector tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk.
Kapitalbasen måste uppgå till minst 8 % av det riskvägda exponeringsbeloppet. Exponeringsbeloppet beräknas genom att fördela bolagets
poster i och utanför balansräkningen på olika riskklasser. För respektive
riskklass finns ett flertal olika riskvikter. Hur fördelningen sker mellan
riskklasser och de underliggande riskvikterna beror på typ av exponering och motpart.
För operativ risk tillämpas basmetoden (15 % av de tre senaste årens
genomsnittliga rörelseintäkter justerat för utdelningar från koncernföretag).
Utöver det minimikapitalkrav som beräknas i enlighet med kapitaltäckningsförordningen behöver alla institut som omfattas av kapitaltäckningsreglerna minst årligen göra egna, interna bedömningar av sitt
kapitalbehov, i form av en s.k. intern kapitalutvärdering. Det internt
bedömda kapitalbehovet uppgick per 31 december 2018 sammanlagt till
2 560 MSEK.
Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:
Konsoliderad situation
Kapitalkrav

2018-12-31

2017-12-31

Kreditrisk

1 978

1 400

5

9

Marknadsrisk
Kreditvärdighetsjusteringsrisk
(CVA-risk)

Konsoliderad situation
Kapitalbas

Operativ risk

2018-12-31

2017-12-31

3 591

3 080

Avdrag immateriella tillgångar

–303

–240

Kärnprimärt kapital

3 288

2 840

493

498

—

—

3 781

3 338

Kärnprimärkapital före justeringar

*)

Supplementärt kapital
Utvidgad kapitalbas
Kapitalbas

Kapitalkrav Pelare I

2

2

220

180

2 205

1 591

1 575

1 747

Sammanställning av kapital
Kvarvarande kapital efter pelare I
Kapitaltäckningskvot
Total kapitalrelation
Totalt riskvägt exponeringsbelopp

1,71

2,10

13,7%

16,8%

27 562

19 887

*) Collector tillämpar övergångsregler för IFRS 9 i enlighet med (EU) nr 575/2013 artikel 473a avseende
den ingående justeringen per 1 januari 2018 hänförlig till reserven för osäkra fordringar och dess effekt
på kärnprimärkapitalet. För 2018 innebär det att 95 % av justeringen får återföras till kapital-basen
och att påverkan är 5 %. För Collector innebär övergångsbestämmelsen att 164 MSEK har återförts till
kapitalbasen samt att kreditriskjusteringar minskats med motsvarande belopp.

2018-12-31
Exponeringar Konsoliderad situation (Kreditrisk)

Exponering

2017-12-31

Riskvägt belopp

Minimikrav (8 %)

Exponering

Riskvägt belopp

Minimikrav (8 %)

—

Kommun och andra samfälligheter

680

—

—

492

—

Säkerställda obligationer

324

32

2

341

34

3

1 949

390

31

1 610

322

26

Företagsexponeringar

10 694

10 563

845

8 063

7 977

638

Hushållsexponeringar

11 498

8 403

672

9 415

6 909

553

50

18

1

—

—

—

3 587

4 219

338

1 618

1 627

130

Poster förknippade med särskilt hög risk

438

656

53

21

33

2

Övriga poster

448

448

36

597

597

48

29 668

24 729

1 978

22 157

17 499

1 400

Institutexponeringar

Exponering med panträtt i bostadsfastigheter
Oreglerade poster *)

Totalt

*) Posten inkluderar de förvärvade förfallna fordringar som mot bakgrund av de ställningstaganden

avseende artikel 127 i tillsynsförordningen (575/2013/EU) som EBA och FI publicerat under året numer
riskviktas till 150 %.
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fortsättning not 28
Konsoliderad situation
Belopp i TKR

Kärnprimärkapital efter eventuella avdrag
Övrigt primärkapital efter eventuella avdrag
Supplementärt kapital efter eventuella avdrag
Kapitalbas
Riskexponeringsbelopp

Not

2018-12-31

2017-12-31

3 288

2 840

—

—

493

498

3 781

3 338

27 562

19 887

Kapitalbaskrav för
– kreditrisk

1 978

1 400

– marknadsrisk

5

9

– kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA-risk)

2

2

220

180

2 205

1 591

Kärnprimärkapitalrelation

11,9 %

14,3 %

Primärkapitalrelation

11,9 %

14,3 %

Total kapitalrelation

13,7 %

16,8 %

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav

8,5 %

8,5 %

varav kapitalkonserveringsbuffert

2,5%

2,5 %

varav kontracyklisk buffert

1,5 %

1,5 %

0%

0,0 %

5,7 %

8,3 %

– operativ risk
Kapitalkrav Pelare 1

varav systemriskbuffert
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert
Specifikation av kapitalbas
Kärnprimärkapital
Aktiekapital

10

10

Övrigt tillskjutet kapital

1 313

1 313

Ej utdelade vinstmedel

1 718

1 239

Reviderat nettoresultat netto efter avdrag för förutsebara utdelningar och kostnader

550

518

3 591

3 080

303

240

Avgår:
– Immateriella tillgångar
– Uppskjutna skattefordringar
Summa kärnprimärkapital

—

—

3 288

2 840

Övrigt primärkapital
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder

—

—

Avdrag

—

—

Summa övrigt primärkapital

—

—

493

498

Supplementärt kapital
Tidsbundna förlagslån
Avdrag
Summa supplementärt kapital
Total kapitalbas
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—

—

493

498

3 781

3 338
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Not 29 S
 tällda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden
2018-12-31

fortsättning not 30
2017-12-31

Utestående mellanhavanden per
balansdagen

2018-12-31

2017-12-31

Företags och Fastighetskrediter

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

Söderfors Bruk (Intressebolag till Balder)

60

0

Företagsinteckningar

800

800

Erik Selin Fastighets AB (Erik Selin)

94

—

Summa ställda säkerheter

800

800

Övriga närstående

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Outnyttjade kreditlimiter

455

140

Summa åtaganden

455

140

Åtaganden

Utöver ställda säkerheter använder sig koncernen/bolaget av
covenanter/lånevillkor. Företagsinteckningar avser säkerhet för
banklån.

Not 30 T
 ransaktioner med närstående

35
35

Fastighets AB Balder

2

202

Martin Nossman

1

—

Övriga närstående

3

3

Summa

6

205

Inlåning

Payments och kort

Fastighets AB Balder äger Collector AB till 46,6 % per 2018-12-31.
2018-12-31

31
185

Summa

Övriga närstående

0

0

Summa

0

0

Collector Bank AB

60

42

Övriga närstående

6

21

66

63

2017-12-31

Konvertibler

Intäkter och kostnader med närstående
2016
Inkassotjänster (intäkter)
Fastighets AB Balder

6

6

Övriga närstående

0

0

Summa

6

6

Söderfors Bruk (Intressebolag till Balder)

1

—

Erik Selin Fastighets AB (Erik Selin)

1

—

Övriga närstående

1

1

Summa

3

1

Fastighets AB Balder

0

–2

Martin Nossman

0

—

Företags och Fastighetskrediter
(intäkter)

Summa

Collector tillhandahåller tjänster inom inkasso och företags- och fastighetskrediter till närstående parter. Dessa sker på marknadsmässiga villkor.
Inlåningen är till gällande villkor för Collectors respektive sparkonto.
Konvertiblerna har haft en genomsnittsränta under 2018 på 4,69 %
För information om ersättning till styrelse och ledande befattningshavare, se not 6.

Inlåning (kostnader)

Övriga närstående

0

0

Summa

0

–2

Övriga närstående

0

—

Summa

0

—

Collector Bank AB

–3

–1

Övriga närstående

0

0

–3

–1

Payments och kort (intäkter)

Konvertibler (kostnader)

Summa
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Not 31 Övergång till IFRS 9

IAS 39 Klassiﬁcering

IFRS 9 Klassiﬁcering

2017-12-31

2018-01-01

IAS 39
Redovisat
värde

IAS 39
Redovisat
värde

2017-12-31 2018-01-01 2018-01-01

Finansiella tillgångar

IAS 39 benämning

IFRS 9 benämning

Räntebärande värdepapper

Finansiella tillgångar värderade till
verklig värde via resultaträkning,
Innehav för handelsändamål

Obligatoriskt värderade till
verkligt värde via resultatet

809

809

Eget Kapital Instrument

Innehav för handelsändamål

Obligatoriskt värderade till
verkligt värde via resultatet

130

130

Utlåning till allmänheten

Finansiella tillgångar värderade
Lånefordringar och kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde

19 507

19 284

26

26

Obligatoriskt värderade till
verkligt värde via resultatet

Derivatinstrument

Finansiella tillgångar värderade till
verklig värde via resultaträkning,
Innehav för handelsändamål

Övriga fordringar

Lånefordringar och kundfordringar Finansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde

9

9

Kassa och bank

Lånefordringar och kundfordringar Finansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde

1 533

1 533

22 014

21 791

357

357

22 371

22 148

3 379

3 379

2

2

Summa ﬁnansiella tillgångar
Icke ﬁnansiella tillgångar
Summa finasiella tillgångar

Effekt
på eget
kapital,
före skatt

Varav
omvärderingseffekt med
anledning av
nya regler för
klassiﬁcering
och värdering
2018-01-01

Varav
omvärderingseffekt med
anledning av
nya regler för
nedskrivning
2018-01-01

–221

–221

–221

–221

–221

–221

Finansiella skulder
Emitterade värdepapper

Övriga skulder

Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde
skulder

Övriga långfristiga skulder

Finansiella skulder värderade till
verklig värde via resultaträkning,
Innehav för handelsändamål

Obligatoriskt värderade till
verkligt värde via resultatet

Inlåning från allmänheten

Övriga skulder

Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde

264

264

Inlåning från allmänheten

Övriga skulder

Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde

15 046

15 046

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde

34

34

Övriga skulder

Övriga skulder

Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde

152

152

18 877

18 877

Summa ﬁnansiella skulder
Icke ﬁnansiella tillgångar
Summa skulder
Aktiekapital
Bundna reserver
Fria reserver
Valutadifferenser
Årets resultat

415

365

–48

–48

19 292

19 242

–48

–48

10

10
–173

–173

516

516

2 040

1 867

–4

–4

517

517

Summa eget kapital

3 079

2 906

–173

–173

Summa skulder och
eget kapital

22 371

22 148

–221

–221
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fortsättning not 31
I tabellen nedan visas övergången från modellen för inträffade kreditförluster i IAS 39 till förväntade kreditförluster i IFRS 9 vid övergången till IFRS 9
den 1 januari 2018.
Speciﬁkation av övergång till IFRS 9,
nya regler för nedskrivning mkr

IAS 39
Inträffade kreditförluster

IFRS 9
Förväntade kreditförluster

2017-12-31

2018-01-01

Effekt på balanserad vinst med
anledning av nya regler för nedskrivning

IAS 39
Inträffade kreditförluster 31 dec 2017
Speciﬁka reserveringar för individuellt
värderade fordringar

–638

638

IFRS 9
Förväntade kreditförluster 1 jan 2018
Förväntade kreditförluster Steg 1,
tillgångar till upplupet anskaffningsvärde

–129

–129

Förväntade kreditförluster Steg 2,
tillgångar till upplupet anskaffningsvärde

–34

–34

Förväntade kreditförluster Steg 3,
tillgångar till upplupet anskaffningsvärde

–695

–695

Skatteeffekt vid övergång till IFRS 9
Summa ﬁnansiella tillgångar

–638

48

48

–810

–173

Not 32 Händelser efter balansdagen
•

Magnus Erkander har per den 12 februari 2019 sagt upp sitt löpande
konsultavtal som tillförordnad CFO. Uppdraget, som inleddes i mars
2018 och var planerat för ett år, sträcker sig nu fram till den 31 mars
2019. Rekryteringen av en ny CFO pågår.

•

Jonas Björkman har utsetts till ny Chief Information Officer i Collector
Bank per den 8 januari 2019. Jonas kommer senast från en tjänst
som CIO på Lindex. Jonas tillträder tjänsten under våren och efterträder Magnus Lenngren som varit tf CIO sedan Camilla Dorvall
lämnade bolaget.

•

I syfte att optimera kapitalstrukturen har Collector under senare delen
av mars månad gjort ett primärkapitaltilskott, en AT1, uppgående
sammanlagt till 500 MSEK. Obligationen får en evig löptid med första
möjliga inlösen efter 5 år.
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MODERBOLAGET

Resultaträkning
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

33

94
94

79
79

34, 35
36

–93
–13
–12

–76
–13
–10

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

37
37

3
–8
–17

9
–4
–5

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt

38

22
5

14
9

39

2
7

0
9

2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

7
—
7

9
—
9

MSEK

Not

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

Inkomstskatt
Årets resultat

MODERBOLAGET

Rapport över totalresultat
MSEK

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året
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MODERBOLAGET

Balansräkning
MSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

40

16
16

24
24

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

41

16
16

7
7

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
Andra långfristiga fordringar

42
43

1 473
5
1 478
1 510

1 381
5
1 386
1 417

49
6
14
69

25
13
11
49

11
80
1 590

24
73
1 490

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

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

44
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FORTSÄTTNING

Balansräkning
MSEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (102 690 502 aktier)
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

45

2018-12-31

2017-12-31

10

10

18
11
39

18
13
41

1 274
–82
7
1 199
1 238

1 274
–92
9
1 191
1 232

3
3

4
4

Avsättningar
Avsättningar skatt

0

2

0

2

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

89

87

89

87

Kortfristiga skulder
Inlåning från allmänheten
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

67

—
2
241
3
14
260
1 590

1
5
149
0
10
165
1 490

2018

MODERBOLAGET

Ställda säkerheter
och eventualförpliktelser
MSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

Ställda säkerheter

46

—

—

Eventualförpliktelser

46

410

400

MODERBOLAGET

Eget kapital
Bundet eget kapital

2018
MSEK

Moderbolaget
Vid årets början
Årets resultat
Omföring av egenupparbetade aktiverade
utvecklingsutgifter
Vid årets slut

Aktiekapital

Reservfond

10
—

18
—

13
—

1 274
—

–83
7

—
10

—
18

–2
11

—
1 274

2
–75

Bundet eget kapital

2017
MSEK

Moderbolaget
Vid årets början
Årets resultat
Omföring av egenupparbetade aktiverade
utvecklingsutgifter
Vid årets slut

Fritt eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fond för utvecklingsutgifter

10
—

18
—

12
—

1 274

–91
9

—
10

—
18

1
13

—
1 274

–1
–83

Överkursfond

Balanserat
resultat
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MODERBOLAGET

Kassaflödesanalys
MSEK

Not

2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

–17

–5

1

0

–3

–2

14

13

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
– varav erhållen ränta
– varav erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
– Avskrivningar
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster

1

–8

–2

0

0

0

–2

0

Ökning (–) /Minskning (+) av rörelsefordringar

–20

–2

Ökning (+) /Minskning (–) av rörelseskulder

100

–3

78

–5

–1
–13

–4
–4

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

40
41

Investeringar i dotterbolag

–92

–81

–106

–89

Erhållet/lämnat koncernbidrag

14

18

Förändring av inlåning till allmänheten
Upptagna lån

1
—

—
100

—

–5

15

113

–13

19

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Amortering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

23

Likvida medel vid årets början

24

5

Likvida medel vid årets slut

11

24
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Noter
Redovisningsprinciper moderbolaget
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Principerna är de samma för
moderbolaget som för koncernen förutom nedans tående undantag.
Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen i enlighet med RFR2.
Koncernuppgifter
Av moderbolagets transaktioner mätt i kronor avser 2,4 % (2,0 %) av
kostnaderna och 99 % (100 %) av intäkterna andra företag inom hela
den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 33 Övriga rörelseintäkter
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

93

79

Moderbolaget
Management fee
Övrigt

1

0

94

79

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

Not 34 A
 rvode och kostnadsersättning
till revisorer
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

Ernst & Young
Sverige

Övriga

PwC
Sverige

Övriga

Revisionsuppdrag

0,2

—

1,1

—

Revisionverksamhet utöver
revisionsuppdraget

0,2

0,1

0,4

—

0

0

1,0

—

Moderbolaget

Skatterådgivning

Övriga tjänster
—
—
0,1
—
							
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt övriga
arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget innebär andra kvalitetssäkringstjänster
som ska utövas enligt författning, bolagsordning, stadgar eller avtal. Skatterådgivning innehåller både rådgivning och granskning av efterlevnad inom
skatteområdet. Övriga tjänster är andra uppdrag.

Not 35 Anställda och personalkostnader
Könsfördelning i företagsledningen

2018-12-31

2017-12-31

Andel kvinnor, %

Andel kvinnor, %

Moderbolag
Styrelsen

50

57

Övriga ledande befattningshavare

25

63

2018-12-31
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

*)

Moderbolag

2017-12-31

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

2,6

0,7

3,3

0,2

2018-12-31
Löner och andra ersättningar fördelade per land
och mellan styrelseledamöter m. fl och övriga anställda

2017-12-31

Styrelse, VD

Övriga
anställda

Styrelse, VD

Övriga
anställda

Sverige

2,6

Moderbolaget totalt

2,6

—

3,3

—

—

3,3

—

Moderbolag

 vser enbart ersättning till styrelsen.
*) A
Inget avtal om avgångsvederlag finns för styrelsen.
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Not 36 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

10

11

Moderbolaget
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
Inventarier

4

2

14

13

2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

–7

–4

Not 37 Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen
Emitterade värdepapper - räntekostnader
Omvärdering optionskomponent konvertibellån

2

9

Reverskredit och övriga räntekostnader

0

0

—

0

–5

5

Övriga ränteintäkter
Finansiella poster netto

Not 38 Bokslutsdispositioner, övriga
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

21

14

1

—

Moderbolaget
Erhållna och lämnade koncernbidrag
Återföring från periodiseringsfond
Överavskrivningar

0

0

22

14

Koncernbidrag hos moderbolaget går enligt RFR2 över resultaträkningen.

Not 39 Inkomstskatt
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

Periodens inkomstskatt

0

0

Skatt från tidigare år

0

2

Uppskjuten skatt

2

–2

2

0

Moderbolaget

Avstämning av effektiv skatt

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

%

5
22

–1

Belopp

9
22

–2

Ej avdragsgilla kostnader

0

–1

Ej skattepliktiga intäkter

1

0

Kostnader som ska dras av men som ej ingår i resultatet

1

1

Schablonränta hänförlig till periodiseringsfond

0

0

1

—

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Skatt från tidigare år

71

0

2

2

0
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Not 40 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2018-12-31

2017-12-31

Vid årets början

83

79

Nyanskaffningar

1

4

—

—

84

83

–59

–48

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

–9

–11

–68

–59

16

24

2018-12-31

2017-12-31

Vid årets början

17

13

Nyanskaffningar

13

4

Avyttringar och utrangeringar

–2

—

28

17

–10

–7

Redovisat värde vid periodens slut

Not 41 Inventarier
Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut

2

—

–4

–3

–12

–10

16

7

2018-12-31

2017-12-31

1 381

1 299

Not 42 Andelar i koncernbolag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets förvärv

92

82

1 473

1 381

Antal andelar

Andel i %

Redovisat värde

1 494 220

100,00

1 198

1 000

100,00

57

KB delägare

80,00

218

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

Collector Bank AB, 556597-0513, Göteborg
Colligent Inkasso AB, 556527-5418, Göteborg
Collector Ventures 1 KB, 969780-2180, Stockholm

1 473
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NOTER

Not 45 Obeskattade reserver

Not 43 Andra långfristiga
fordringar

2018-12-31
2018-12-31

2017-12-31

2017-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

Periodiseringsfond år 2012

—

1

Ackumulerade anskaffningsvärden

Periodiseringsfond år 2013

2

2

Vid årets början

5

5

Periodiseringsfond år 2014

0

0

Årets förvärv

—

—

Periodiseringsfond år 2016

0

0

5

Överavskrivningar

5

1

1

3

4

Not 44 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
2018-12-31

2017-12-31

13

10

Moderbolaget
Förutbetalda leverantörsfakturor
Övriga förutbetalda kostnader

1

1

14

11

Not 46 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2018-12-31

2017-12-31

Moderbolaget
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

—

—

Summa ställda säkerheter

—

—

400

400

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för Collector Bank AB
Hyresgaranti till förmån för Collector Bank AB

10

—

Ansvar som kommanditdelägare i Collector Ventures 1 KB

—

—

410

400

Not 47 Förslag till vinstdisposition
2018-12-31

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående
vinstmedel om 1 191 MSEK disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

1 199

Summa

1 199
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Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2019-04-25 för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS
sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger
en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 26 mars 2019

Lena Apler
Ordförande

Erik Selin
Vice ordförande

Martin Nossman
VD

Christoffer Lundström
Ledamot

Cecilia Lager
Ledamot

Patrik Reuterskiöld
Ledamot

Anna Settman
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2019
Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
TILL BOLAGSSTÄMMAN I COLLECTOR AB (PUBL), ORG NR 556560-0797

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Collector AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår på sidorna 29–74 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS), så som de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport
som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse,
inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014)
artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag
inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt
vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella
perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av,
och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om
dessa områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen genomfördes
inom dessa områden ska läsas i detta sammanhang.
Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns
ansvar i vår rapport om årsredovisningen också inom dessa områden.
Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats för att beakta vår
bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen och koncernredovisningen. Utfallet av vår granskning och de granskningsåtgärder
som genomförts för att behandla de områden som framgår nedan utgör
grunden för vår revisionsberättelse.
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Reservering för förväntade kreditförluster
Detaljerade upplysningar och beskrivning av området lämnas i
årsredovisningen och koncernredovisningen. Kreditriskexponeringar
och dess hantering beskrivs i not 1 från sid 38. Koncernens redovisade
förväntade kreditförluster speciﬁceras i not 11. För området relevanta
redovisningsprinciper för koncernen beskrivs i not 1 från sid 38.

Beskrivning av området
Per den 31 december 2018 uppgår utlåning till allmänheten
till 26 104 mkr i koncernen, vilket motsvarar 88 % av totala
tillgångar. Reservering för förväntande kreditförluster för
utlåning till allmänheten uppgår till 1 191 mkr. Banken utför
justeringar för modellberäknade reserver i steg 1 och 2 för att
beakta effekter från faktorer som inte bedöms fångas upp
av modellen.
Förlustreserven ska värderas på ett sätt som återspeglar ett
objektivt och sannolikhetsvägt belopp som bestäms genom att
utvärdera ett intervall av möjliga utfall och baseras på tidigare
händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida
ekonomiska förutsättningar. Reserveringen kräver att Banken
gör bedömningar och antaganden av exempelvis kriterier för att
identifiera en väsentlig ökning i kreditrisk och metoder för att
beräkna förväntade kreditförluster. Givet komplexiteten vid
beräkningen och att det kräver att Banken gör bedömningar
och antaganden har värdering av reserven för förväntande
kreditförluster ansetts vara ett särskilt betydelsefullt område.
Hur detta område beaktades i revisionen
Vi har utvärderat huruvida Bankens bedömning av sannolikhet
för fallissemang, förlust vid fallissemang, exponering vid
fallissemang och förväntad kreditförlust samt väsentlig ökning av
kreditrisk är i enlighet med IFRS 9.
Vi har erhållit förståelse för och testat utformningen av
nyckelkontroller i utlåningsprocessen. Vi har stickprovsvis testat
att data från underliggande system som används i modellen är
fullständig och korrekt. Vi har granskat och bedömt modellen
som används inklusive antagande och parameter samt
kontrollerat modellens funktionalitet. Vi har bedömt rimligheten i
de manuella justeringar som utförts av Banken. I vår revision har
vi använt våra interna modellspecialister för att bistå oss i de
granskningsåtgärder vi utfört.
Vi har även granskat att lämnade upplysningar i de finansiella
rapporterna angående kreditrisk är ändamålsenliga.
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-28 och 78-91.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella
rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre
kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt
oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av
dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av
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årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de
för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa
områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar
förhindrar upplysning om frågan.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Collector AB
(publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att medrimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, 111 24 Stockholm, utsågs till
Collector AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 24 april 2018 och har
varit bolagets revisor sedan 24 april 2018.

Göteborg den 26 mars 2019
Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vi utvecklar hållbarhet
tillsammans

Martin Nossman, CEO

Som ett växande bolag har vi ett ansvar för att
bidra till en hållbar utveckling av det samhälle
vi verkar i – lokalt som globalt. Hållbarhet för
Collector omfattar vår ekonomiska, sociala och
miljömässiga påverkan (ESG, Environmental,
Social and Governance). Hållbarhetsredovisningen
är bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport i
enlighet med kraven i ÅRL. Den omfattar moderbolaget Collector AB (org.nr 556560-0797) och
samtliga enheter som konsolideras i Collectors
koncernredovisning för samma period, vilka finns
specificerade på sidan 38 i koncernredovisningen.
Ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor i Collector
är styrelsen, som definierar den strategiska inriktningen och fastställer policyramverk och kontrollprocesser. VD och Hållbarhetschef ansvarar för att
integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten och
varje funktion ansvarar för att driva och utveckla
arbetet inom sitt ansvarsområde.

Sofia Brax, Chief HR & Sustainability
Officer

Collectors hållbarhetsarbete utgår från vårt
varumärkeslöfte ”Believe in the idea” samt FN:s
globala mål för hållbar utveckling och är nära
sammankopplat med våra kärnvärden: etik,
engagemang och entreprenörskap.
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Hållbarhet som en integrerad del
av affärsstrategin
CEO Martin Nossman och Chief HR & Sustainability Officer
Sofia Brax samtalar här om hur hållbarhetsfrågorna är
integrerade i strategin, vilken avgörande betydelse de har
för Collectors affärer och vår roll i förhållande till omvärlden.

inkluderande språk, en tillgänglig kundservice och är tydliga
med våra villkor. Vårt rigoriösa regulatoriska ramverk utgör
bottenplattan.
Sofia: Att utveckla en syftes- och värderingsdriven organisation
samt att stärka vårt agerande inom hållbarhet är två av våra
strategiska områden och ska genomsyra hela vår affärsmodell.
Under 2019 kommer vi sätta tydliga mål för bolaget och följa upp
att vi utvecklar oss i rätt riktning.

Vad betyder hållbarhet för Collector?

Hur arbetar Collector med hållbarhet ur ett kundperspektiv?

Martin: Det sammanfattas bra i frasen ”Believe in the idea” som
är vårt löfte till marknaden, att vi tror på människor och företag
och hjälper till med att bygga långsiktiga affärer, får dem att växa
och därigenom bidra till samhället. Förutom att skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet hos våra kunder handlar det
också om att öka jämlikheten genom finansiell kompetenshöjning.
Vi vill öka alla former av inkludering genom att skapa förutsättningar för alla, individer som företag, att ta kloka beslut kring sin
ekonomi. Och genom tydlig, enkel information och kundnära
service så ska alla känna sig trygga i sina ekonomiska val. För
Collector handlar hållbarhet både om att minimera risker och
aktivt påverka för att göra skillnad. På så sätt skapar vi
förutsättningar för vår långsiktiga konkurrenskraft.

Martin: Vi jobbar med kunskapsöverföring i mycket av vår
kommunikation, exempelvis genom vår företagsblogg och
webinars. När det gäller vilka kunder vi jobbar med vill vi främja
hållbara verksamheter, där vi gärna går en extra mil för att lösa
exempelvis en finansiering.

Sofia: Ett område i vår hållbarhetsstrategi är att se till att alla
medarbetare utbildas i självledarskap och etik, vilket bidrar till
att alla har hållbarhet högt på agendan, så att vi kan skapa
långsiktiga värden: vi får medarbetare som fokuserar på rätt
saker och som trivs och vill jobba här.

Hur kan Collector bidra till en hållbar samhällsutveckling?

Vilka fokusområden är mest relevanta för Collector och varför?
Sofia: Vi har listat fyra av FN:s globala mål (4,5,8 och 9 – läs mer
om dessa på sidan 81 och framåt) med sina respektive delmål,
där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad utifrån vår
verksamhet. Det handlar bland annat om att vi kan bidra med
finansiell kompetens, som att dela med oss av
forskningsrapporter och ge värdefulla råd för att öka
förutsättningarna för alla befintliga och nya kunder att ta kloka
beslut rörande sin ekonomi. Vi har ett Contact Center som tar
hand om våra kunder på ett vänligt och respektfullt sätt och på
13 olika språk. Vi vill vara en bank för alla.
Martin: Genom våra tjänster kan vi skapa tillväxt i samhället så
att fler personer kommer i sysselsättning. Vi kan också göra
skillnad inom områden som inte ligger inom vår affärsidé men i
nära anslutning till verksamheten, som att öka kunskaperna i
matte hos grupper där kunskapsnivån är låg. Matematik är ju
grunden till att ta hand om sin ekonomi.
Hur är hållbarhet integrerat i Collectors affärsidé, mål
och strategier?
Martin: Hållbarhet är ett av våra övergripande strategiska mål
och ska arbetas igenom i varje del av Collector. Vår affärsidé
bygger på att låna ut pengar och med det kommer ett ansvar: att
vara transparenta, öppna och ärliga. Därför har vi ett
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… och ur ett medarbetarperspektiv?
Sofia: Vi utvecklar medvetet vår kultur utifrån våra värdeord; etik,
engagemang och entreprenörskap. Vi har en kontinuerlig dialog
med våra medarbetare och ledare för att hela tiden skapa de
bästa förutsättningarna för oss att trivas och känna engagemang
på jobbet. Vi gör dessutom regelbundna mätningar på
avdelningsnivå där vi följer upp medarbetarnas input.

Sofia: Att med vår kompetens, våra produkter, tjänster, innovativa
lösningar och omtanke skapa de bästa förutsättningarna för
individer och företag att ta kloka beslut rörande sin ekonomi, att
avlasta företag med finansiella tjänster så de kan fokusera på att
få sina företag att bli framgångsrika. Med Collector Ventures
hjälper vi startups att ta nästa steg, så att de vågar satsa, anställa
och utveckla sina verksamheter.
Vad har ni lyckats bäst med under 2018?
Martin: Vi har lyckats sätta samman en affärsorienterad och
stark ledningsgrupp där vi även lyft in Sofia Brax som ny HR- och
Hållbarhetschef. Att ledningsgruppen får en talesperson med
kompetens inom hållbarhet betyder att vi ännu tydligare kan
arbeta med hållbarhet som en drivkraft i strategin.
Vad är nästa steg i Collectors hållbarhetsarbete?
Sofia: Vi har tillsatt en hållbarhetsgrupp vars syfte är att lyfta de
hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för Collector. Vi kommer
också involvera kunder men framförallt alla medarbetare, som får
chans att bidra dels genom en intern hållbarhets-/
innovationstävling, samtidigt som vi jobbar vidare med vår
utbildning ”Utveckla etik tillsammans”. Etik är ett av våra
kärnvärden och 2019 blir därför ett temaår för etik. Collectors
företagskultur är vår främsta styrka och då är det där vi ska
fortsätta satsa på att förändra och vidareutveckla oss. Det allra
viktigaste är att vi alla tar ansvar i varje beslut vi gör, i varje
kundmöte och dialog. Vi vill anstränga oss utöver det vanliga för
att lyssna av de idéer våra kunder har och ge snabb och flexibel
service till befintliga och nya målgrupper i alla samhällsgrupper.
Vi gör det proaktivt och med omtanke.

2018

Affärsmodellen kopplad till hållbarhet
Collectors affärsmodell beskriver hur våra affärer skapar långsiktigt hållbart värde för våra viktigaste intressenter;
kunder, medarbetare, ägare och samhället. Vi förädlar våra tillgångar genom ett framgångsrecept som främst
utgörs av följande parametrar:
• Vår företagskultur är central och våra kärnvärden entreprenörskap, etik och engagemang ligger som grund för hur vi agerar.
• En strategi med lönsam tillväxt i fokus där vi i 19 år uppvisat stark tillväxt.
• Innovationskraft och agilt tänkande innebär att vi är idéfokuserade och har förmåga att både komma med bra idéer och
genomföra dem för att kunna erbjuda våra kunder nytänkande och digitala finansieringslösningar.

Collectors Affärsmodell

TILLGÅNGAR

VÄRDERINGAR

STRATEGI

INNOVATIONSKRAFT

RESULTAT

Digital plattform
Finansiellt kapital
Personalstyrka och
strukturkapital

Värdeord
Varumärke

Strategi
för långsiktig
lönsam tillväxt

Agilt tänkande

Finansieringslösningar för privatoch företagskunder
Resurseffektiv

DET VÄRDE VI SKAPAR
KUNDER
Finansieringslösningar,
sparprodukter och
affärsstöd

MEDARBETARE
Konkurrenskraftig lön
och möjlighet till
kompetensutveckling

ÄGARE
Avkastning på investerat kapital

SAMHÄLLE
Skatt, arbetstillfällen och
företagsfinansiering som
bidrar till samhällstillväxt
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Fokusområden
FN:s globala hållbarhetsmål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska
ojämlikheter, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030.
De 17 huvudmålen beskriver den värld vi vill skapa, medan de 169 underliggande
delmålen beskriver hur vi ska skapa den. Collector har valt ut de mål och delmål
där vi ser att vi kan göra störst skillnad, baserat på en väsentlighetsanalys.
Analysen bygger på dialoger med intressenter samt representanter från
Collectors styrelse, bolagsledning och andra ledande befattningshavare.

FN:s globala hållbarhetsmål

Exempel på Collectors aktiviteter

Mål 4: God utbildning för alla.

Vi strävar efter att bidra till ökad kunskap om privatekonomi och ekonomiska
förpliktelser. Det gör vi genom att aktivt främja ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunderna i produktutveckling, försäljning, kreditgivning samt
inkassohantering.

4:4

Öka antalet personer med
förutsättningar för ekonomisk
trygghet.

Collectors inkassobolag Colligent har utvecklat ett eget lösningsorienterat
förhållningssätt för att lösa kunders problem. Genom att lyssna och
analysera situationen med juridisk kompetens har ofta nya vägar hittats för
att lösa en skuldsituation, vilket gynnar alla parter. Våra rådgivare inom
inkassoverksamheten har juridisk erfarenhet och kompetens och kan därför
ge kunden kvalificerade råd i processen.
Vi har också en roll i att öka den finansiella kunskapen bland unga och i
marginaliserade områden. Konkreta exempel på detta är Collector Ventures
investeringar i appen Gimi/Veckopengen, som hjälper barn och föräldrar att
ta ansvar för och hantera pengar, samt eEducation Albert, en digital läxhjälp
i matematik från förskolan upp till gymnasiet.
Collector har också ett samarbete med organisationen Hand in Hand där
vi stöttat flera byprojekt i Indien. Hand in Hand gör det möjligt för kvinnor
att starta egna företag och på så sätt ta sig och sina familjer ur fattigdom
för gott.
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FN:s globala hållbarhetsmål

Exempel på Collectors aktiviteter

Mål 5: Jämställdhet.

Hos Collector råder nolltolerans mot alla former av diskriminering eller
trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
Vi kräver respekt för mänskliga rättigheter både i den egna verksamheten
och hos våra leverantörer och affärspartners.

5:1

Utrota diskrimineringen av
kvinnor och flickor.

5:5

Säkerställ fullt deltagande
för kvinnor i ledarskap
och beslutsfattande.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
8:1

Hållbar ekonomisk tillväxt.

8:4

Förbättra resurseffektiviteten
i konsumtion och produktion.

8:5

Full sysselsättning och
anständiga arbetsvillkor med
lika lön för alla.

8:6

Främja ungas anställning,
utbildning och praktik.

8:8

Skydda arbetstagares
rättigheter och främja trygg
och säker arbetsmiljö för alla.

8:10

Tillgång till bank- och
försäkringstjänster samt
finansiella tjänster för alla.

Av de anställda vid årets slut utgjorde andelen kvinnor 48 %. Av de ledande
befattningshavarna var 25 % kvinnor och i styrelsen var andelen kvinnor 50 %.

Collector har visat en kontinuerligt stark och lönsam tillväxt sedan starten.
Detta bidrar till att ge trygghet och stabilitet både för såväl kunder och
medarbetare som utifrån ett samhällsperspektiv. Sedan 2005 har våra
intäkter visat en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 29 % och resultatet efter
skatt har ökat med i snitt 48 %.
Sedan Collector grundades har det varit en självklarhet för oss att betala
inkomstskatt i de länder där verksamheten bedrivs. Under de senaste fem
åren har Collectors skattekostnad uppgått till 563 MSEK.
I vår arbetsmiljö finns inga fysiskt hälsofarliga arbeten. Vi uppmuntrar till en
sund och hållbar livsstil och arbetar kontinuerligt för att säkerställa medarbetares hälsa och välbefinnande, inklusive den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön. Korttidssjukfrånvaron uppgick under året till 3,3 %.
Personalomsättningen var 23 % (beräknas utifrån antalet avslutade
anställningar dividerat med genomsnittligt antal anställda. Beräkningen tar
endast hänsyn till prov- och tillsvidareanställda).
Alla tillsvidareanställda har tillgång till friskvårdsförmåner som massage på
arbetstid och bidrag till friskvård och sjukvård.
På Collector ser vi styrkan i olikheter och inkludering för att skapa en
dynamisk och kreativ organisation och för att kunna förstå och bemöta våra
kunder. När vi nyanställer söker vi personer, kompetenser och personligheter som kompletterar gruppen med egenskaper som saknas.
Vi arbetar tillsammans med det sociala företaget Mitt Liv, med utveckling av
inkluderande ledarskap och deltar i Mitt Livs mentorprogram för akademiker
med utländsk bakgrund. Genom samarbetet har vi hittat nya medarbetare
och ökat organisationens kompetens.
Vi har också ett projekt tillsammans med andra företag där vi skapar
praktikplatser för högstadieelever från socioekonomiskt utsatta områden.
Syftet är att inspirera till fortsatt utbildning genom att visa på och inspirera
utifrån alla olika roller som finns inom en bank.
Inom Collectorkoncernen har vi många intermittent anställda som studerar
på högskola eller universitet, exempelvis juridik och ekonomi, och arbetar
extra hos oss. Vi ser flera fördelar med att anställa engagerade personer
under studietiden, varav många sedan söker tillsvidareanställning hos oss
efter sin examen.
Istället för kollektivavtal har vi utvecklat ett paket av villkor och förmåner,
som står sig väl jämfört med relevanta kollektivavtal. Samtidigt står vi bakom
medarbetarnas rätt att organisera sig fackligt. Vi för en kontinuerlig dialog
med våra medarbetare för att kartlägga intresset av kollektivavtal.
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FN:s globala hållbarhetsmål

Exempel på Collectors aktiviteter

Mål 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur.

I utvecklingen av nya produkter involveras Collectors Compliancefunktion i
ett tidigt skede för att säkerställa att regulatoriska regler efterlevs samt att
robusta processer och kontrollrutiner är på plats. Vi ser en potential i att
integrera fler hållbarhetskriterier i utvecklingen av nya produkter utifrån ett
bredare perspektiv och på ett strukturerat sätt. Vårt digitala arbetssätt är
resurseffektivt jämfört med traditionell bankverksamhet, med lägre förbrukning av resurser som papper och transporter. Vår digitala plattform
är kontinuerligt utbyggningsbar vilket gör oss flexibla att leda utvecklingen
framåt.

9:1

Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande
infrastrukturer.

9:3

Underlätta tillgången till
finansiella tjänster och
marknader.

Vår verksamhet har en indirekt miljöpåverkan genom våra leverantörers
energianvändning, framförallt energiförbrukning och eventuella utsläpp
kopplade till vår serverkapacitet. Att arbeta med en cloudbaserad
serverlösning blir både säkrare och mer energieffektivt än egna servrar.
Den serverhall som Collector använder har en power usage effectiveness
på 1.07-1.08 (jämfört med snittnivån på 1.80 i branschen). Microsoft klimatkompenserar för de CO2-utsläpp som genereras av den kapacitet som
Collector köper.
I februari 2018 flyttade Collectors huvudkontor med merparten av våra
medarbetare till nya lokaler i Göteborg. Byggnaden och lokalen är Guldklassificerad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

Medarbetare

2018-12-31

2017-12-31

Medeltal heltidsanställda

390

376

FTE (Full Time Employed ) Sverige

329

317

FTE Norge

28

26

FTE Finland

33

33

Andel tillsvidareanställda

86%

81%

Personalomsättning

23%

15,8%

Antal personer som lämnat under året (inklusive allmän visstid- och timanställda)

171

80

Antal personer som tillkommit under året

120

149

Fördelning kvinnor/män i procent

48/52

52/48

Kvinnor/män i bolagsledning i procent

25/75

63/36

4,7 (3,3)

4,3 (3,3)

Sjukfrånvaro (varav korttidsfrånvaro)
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Kreditgivning
Ansvarsfull kreditgivning är en central aspekt för ett långsiktigt
värdeskapande. Collector har en restriktiv hållning och beviljar
endast privatlån till personer som bedöms kunna betala tillbaka
sina lån. För att kunna göra tillförlitliga kreditbedömningar har vi
utvecklat en avancerad digital scoringmodell som baseras på
miljontals datapunkter (big data). Modellen utvecklas löpande i
syfte att förbättra urvalskriterierna och förbättra kvaliteten i
kreditstocken. Ambitionen är att hålla en låg och stabil kreditförlustnivå. Kreditförlustnyckeltalet för rullande 12 månader uppgår vid periodens slut till 1,4 % (1,1). Ökningen är direkt hänförlig
till de större avsättningar som gjorts för privatlån enligt reglerna
för redovisning av förväntade kreditförluster enligt IFRS 9.
Collectors kontrollfunktioner
Compliance, riskkontroll och internrevision utgör Collectors
oberoende och obligatoriska kontrollfunktioner. Med oberoende
menas att funktionerna ska vara oberoende i förhållande till
affären och ej delta i verksamhetens affärsbeslut.
Riskkontrollfunktionen
Funktionen för riskkontroll är en oberoende kontrollfunktion som
är obligatorisk för alla institut som står under Finansinspektionens
tillsyn. Funktionen ska vara oberoende i förhållande till den
övriga verksamheten i Collector och ska vara organisatoriskt skild
från de funktioner och områden som den ska granska och
kontrollera. Riskkontrollfunktionen är direkt underställd VD och
rapporterar till företagsledning och styrelse.
Principen att en funktion för riskkontroll ska finnas i Collector
utgår från att varje enhet har det fulla ansvaret för riskerna inom
sitt verksamhetsområde. Den dagliga riskhanteringen utförs i
praktiken av respektive affärs- och stödenhet och styrs av interna
regler och arbetsrutiner. Funktionen för riskkontroll ska ses som
en resurs som övervakar och kontrollerar företagets riskhantering. Riskkontrollfunktionens huvudsakliga ansvar består
med andra ord i att kontrollera att samtliga större risker som
Collector exponeras för, eller kan komma att exponeras för,
identifieras och hanteras av berörda affärsenheter eller
funktioner.
Riskkontrollfunktionens arbete utgår från Collectors
övergripande riskpolicy där även styrelsens bedömning av vilka
risker som anses vara väsentliga definieras. De primära
riskkategorier som identifierats i riskpolicyn är kreditrisker,
marknadsrisker, operativa risker, likviditets- och
finansieringsrisker samt övriga risker. Funktionen för riskkontroll
ska därför i första hand fokusera arbetet på dessa riskkategorier.
Förutom att granska och kontrollera riskhanteringen i
verksamheten är funktionen för riskkontroll en stödjande och
rådgivande funktion i riskrelaterade frågor och arbetar
kontinuerligt med kunskapsöverföring och utbildning för att öka
riskmedvetenheten i organisationen.

Compliancefunktionen
Compliancefunktionen är en oberoende kontrollfunktion som är
obligatorisk för alla institut som står under Finansinspektionens
tillsyn. Funktionen ska vara oberoende i förhållande till den
övriga verksamheten i Collector och ska vara organisatoriskt skild
från de funktioner och områden som den ska granska och
kontrollera. Compliancefunktionen är direkt underställd VD och
rapporterar till företagsledning och styrelse.
Compliancefunktionen fungerar som ett stöd för hela Collector
och har till uppgift att kontrollera att verksamheten drivs i enlighet
med gällande lagar, förordningar och interna regler.
Funktionens ansvarsområde omfattar bland annat tillsyns- och
tillståndsfrågor, kraven förknippade med uppförande mot kunder
samt på marknaden.
I uppdraget ingår även att vara rådgivande och utifrån ett riskperspektiv yttra sig om förslag till nya produkter, tjänster, väsentliga förändringar och större organisationsförändringar.
Information till och utbildning av personal i frågor som omfattar
funktionens uppdrag ingår också i funktionens uppgifter.
Compliance följer utvecklingen av regelverk inom relevanta
rättsområden och ska vara ett stöd i verksamhetens implementering av nya eller förändrade regelverk.
Utifrån ett riskbaserat förhållningssätt ska Compliance arbeta
proaktivt och vara rådgivande i syfte att kontrollera och minimera
de regulatoriska risker som finns i verksamheten.
Funktionen lämnar rekommendationer till verksamheten för
hur risken kan hanteras, samt kontrollerar att risken följs upp och
hanteras inom den berörda affärsenheten.
Ett ben inom Compliancefunktionen är funktionen som
Centralt Funktionsansvarig för AML (Anti Money Laundering).
AML är en obligatorisk funktion som är oberoende gentemot
affärsverksamheten med uppgift att kontrollera att verksamheten
har effektiva åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Funktionens arbete består dels i att AML-funktionen ger
verksamheten råd, stöd och utbildning inom området, men även
i att funktionen kontrollerar att verksamheten har effektiva åtgärder och tydliga styrdokument och processer för att förhindra
att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering
av terrorism.
AML-funktionen har också automatiska monitoreringssystem
till stöd för sitt arbete och för att upptäcka avvikande beteenden
eller mönster. Eventuella misstankar utreds av funktionen som
även rapporterar misstänkta kundförhållanden och transaktioner
till Finanspolisen.
Compliance är även till del kontaktyta mot Finansinspektionen
och tillsynsmyndigheter vad gäller tillsyn, förfrågningar, statistik
samt undersökningar.
Motverkan av finansiell brottslighet
Finansiell brottslighet omfattar företeelser som penningtvätt,
finansiering av terrorism, mutor och korruption. För Collector är
det viktigt att såväl stävja brottslighet i samhället som att skydda
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vår verksamhet och varumärke. Det är vårt ansvar att förebygga
och förhindra kriminellt beteende. Relevanta risker inom vår
sektor är t.ex. mutor och annan korruption, samt missbrukande
av makt för egen vinning bland våra medarbetare och i våra
interaktioner med andra företag, personer eller samhällsinstitutioner. Vi motverkar aktivt detta genom utbildning,
robusta system och kontroller. Mycket av riskhanteringen styrs
av regleringar, men vi har även valt att införa kompletterande
rutiner, såsom Collectors etiska kommitté (se nedan).
För att säkerställa att hela organisationen känner till, förstår
och följer våra etiska regler har vi ett ramverk med policyer och
processer för information, uppföljning och kontroll. Alla medarbetare får en utbildning i Collectors etiska riktlinjer vid anställning, och varje år genomförs complianceutbildningar för
samtliga berörda medarbetare, som inkluderar ämnen som
antikorruption och penningtvätt.

underliggande orsakerna växer och blir ohanterliga. Via whistleblowingsystemet kan anmälan om allvarliga fall av missförhållanden som berör personer i ledande befattningar ske, t.ex.
chefer (alla nivåer), ledningsgrupp, styrelse och övriga nyckelpersoner. Som exempel på allvarliga oegentligheter räknas
bland annat ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning,
stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan
överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning, en intressekonflikt mellan en anställd och företaget, eller andra allvarliga
oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas
liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister
i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Även misstanke om penningtvätt
eller finansiering av terrorism kan anmälas via whistleblowingsystemet. Alla anmälningar hanteras av en utomstående och
oberoende part som garanterar anonymitet. Kontaktuppgifter är
frivilligt att lämna och oavsett behandlas anmälan anonymt.

Integritet och sekretess
Banksektorn är i ökande grad en måltavla för nätbrottslighet.
Därför är det viktigt för Collector att tillhandahålla robusta
system och rutiner för att upptäcka och förhindra försök till
nätbrottslighet samt möta den ökande aktiviteten och antalet
försök till intrång.
Genom den senaste tekniken och ökat fokus på säkerhet har
vi byggt kontrollsystem genom bl.a blockchain-teknologi och
event sourcing som förbättrar spårbarheten och kontrollen av
transaktioner. Med molnbaserad datalagring minskas vår
sårbarhet och vi sprider ut våra risker. Finansinspektionen
kontrollerar och godkänner vår lösning för datalagring.
Fokus på säkerhet genomsyrar vårt utvecklingsarbete och det
finns IT-säkerhetsarkitekter i alla utvecklingsteam. Antal försök till
intrång har ökat men inga försök har hittills lyckats ta sig igenom
vårt säkerhetssystem.
Rapportering av potentiella avvikelser
Om någon, anställd eller kund, uppmärksammar oegentligheter,
är det viktigt att denna information delges, vilket vi har tydliga
riktlinjer kring. Det finns också ett implementerat whistleblowingsystem som hanteras av extern part, där anmälarens anonymitet
kan garanteras. Syftet är att kunna upptäcka och åtgärda eventuella missförhållanden så tidigt som möjligt. Under 2018
rapporterades 1 fall via visselblåsarfunktionen.
Whistleblowing
En whistleblower/visselblåsare är en person som uppmärksammar oegentligheter i ett företag eller en organisation. För oss
är det mycket viktigt att information om missförhållanden kommer
fram och vi har därför valt att implementera ett whistleblowingsystem. Syftet med systemet är att tillhandahålla en kanal där
händelser eller förhållanden ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren känner rädsla för negativa konsekvenser mot den
egna personen som påföljd. Vår förhoppning är att missförhållanden snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas innan de
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Collectors etiska kommitté
Om ett dilemma uppkommer i relationen med kunder eller
medarbetare, tas det upp i Collectors etiska kommitté som
består av CEO, HR & Sustainability Officer, Head of Legal och
Head of Compliance. Exempel på ärenden kan vara om en
kund eller leverantör ger uttryck för värderingar vi inte delar,
eller bedriver en verksamhet inom ett område som inte är
förenlig med vår Code of Conduct. Den etiska kommittén
ska fatta vägledande beslut för affärsverksamheten i syfte att
säkerställa att Collector tydliggör verksamhetens värdegrund.

2018

Vad innebär det att vara Data Protection Officer?
Min roll som DPO/dataskyddsombud innebär främst att jag är
rådgivande gentemot organisationen i dataskyddsfrågor. Mer
konkret innebär det ett stöd för verksamheten i konsekvensbedömningar, utbildning av samtliga medarbetare i GDPR,
hantering av personuppgiftsincidenter och enskilda kunder som
önskar utöva sina rättigheter, samt generell övervakning av att
organisationen efterlever lagen.
Hur hänger dataskydd och personuppgiftshantering ihop med
hållbarhet?
I takt med att våra verksamheter digitaliseras, att IT-tjänster utvecklas och analyser av människors beteenden blir allt vanligare
och viktigare, så efterfrågar också människor att kunna skydda sin
integritet. Vi ser mer av det nu än tidigare. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv så är det viktigt för Collector att visa att vi värnar den
personliga integriteten samtidigt som vi är beroende av data för
att kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. För att vara en
relevant spelare på marknaden så krävs helt enkelt att våra
kunder har tillit till att vi tar deras integritet på stort allvar när de
nyttjar våra tjänster.
Vilka risker och utmaningar finns med
personuppgiftshantering?

NÅGRA FRÅGOR TILL

Isabell Mörner,
Collectors Data
Protection Officer
Sedan EU-förordningen GDPR antogs i
maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen,
krävs i vissa fall att företag anställer en
DPO – Data Protection Officer, eller
dataskyddsombud på svenska. Collector
hade redan tidigare en liknande funktion,
ett personuppgiftsombud, som nu
kallas DPO.

Alla bolag vill ha så många uppgifter som möjligt om enskilda,
så länge som möjligt, gärna för att kunna analysera beteendemönster och basera bedömningar på. Det sätter GDPR stopp för.
Vi får nu göra saker på andra sätt, exempelvis titta på större
mängder anonymiserad data för att kunna analysera kundbeteenden, och bara behålla de mest relevanta personuppgifterna under begränsade tidsperioder. Vi kan fortfarande
nå samma resultat och göra vårt jobb, vi måste bara göra det lite
annorlunda än tidigare.
Många tycker att GDPR är väldigt utmanande och problematisk
utifrån sitt yrkesperspektiv, men de flesta jag pratar med tycker
samtidigt, utifrån ett privat perspektiv, att integritetsskydd är en
viktig fråga.
Hur lever vi upp till kraven?
Det är en omfattande lagstiftning och en utmaning att leva upp till
alla delar. Men tack vare att vi redan lever upp till andra regler,
som banksekretess och god inkassosed är vi redan där compliant
i viss utsträckning, och vi har de nödvändiga rutinerna och
strukturerna på plats för att efterleva GDPR.
Det rent legala ansvaret för att efterleva GDPR är en del av det
hela – och den ligger på bolaget – men för att bolaget ska kunna
efterleva lagen så krävs att alla medarbetare tar sitt ansvar.
Därför har vi olika utbildningstillfällen för olika avdelningar och
för nyanställda. Jag tror mycket på löpande insatser, med rutiner
och utbildningspass som är anpassade efter varje avdelning.
På så sätt är det större chans att man förstår GDPR och kan följa
lagen i sitt vardagliga arbete.
Vi har också flera projekt på gång som kommer automatisera
integritetsskyddet, och minska mängden insatser som varje
enskild anställd måste göra. Det kan t.ex. handla om att skapa
automatiska, centrala, regler för gallring av allas mailkorgar.
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Policyer och riktlinjer
Collector lyder under ett antal regler och förordningar och är
tillståndspliktigt under Finansinspektionen (Collector Bank AB)
respektive Datainspektionen (Colligent Inkasso AB). För att leva
upp till lagstiftningar och förordningar har ett internt regelverk
tagits fram: Collectors styrdokument. Dessa styrdokument är
till för att vi ska kunna hålla en god standard och god sed inom
respektive tillståndspliktiga verksamhet. Styrdokumenten består
av policyer, vilka tas fram efter efterfrågan/situationer inom
koncernen. De författas av berörda funktioner, tas upp för
påseende i ledningsgrupp och beslutas ytterst av styrelse.
Nedan beskrivs de policyer och riktlinjer som är särskilt viktiga
för vår verksamhet. Därtill har vi ytterligare policyer och riktlinjer
såsom miljöpolicy, whistleblowerpolicy och etiska riktlinjer. Vissa
av dessa kommer att uppdateras under kommande år. Flera av
våra policyer finns att hitta på collector.se medan andra endast
är tillgängliga på vårt intranät som nås av alla medarbetare.

Riskpolicy
Riskpolicyn är ett dokument för att säkerställa att det
råder en gemensam och sund syn på risktagande som
baseras på en förståelse för de risker som verksamheten
exponeras för. Policyn handlar om att för Collector
förebygga och hantera risker, vilket utgör en central
beståndsdel i verksamheten. Denna riskpolicy utgör en
central del av det ramverk för riskhantering som har
upprättats i syfte att säkerställa att Collector löpande kan
identifiera, mäta, bedöma, övervaka, reducera, hantera
och rapportera de risker som verksamheten är, eller kan
komma att bli, exponerad för. Riskpolicyn utgör vidare ett
grundläggande instrument för styrelse och företagsledning för att uppnå god intern styrning och kontroll
i verksamheten.
Insiderpolicy
Styrelsen i Collector har antagit denna policy som ett
komplement till de lagar, förordningar och regler som
följer då Collector AB:s aktier är upptagna till handel på
Nasdaq Stockholm. Syftet med policyn är att förhindra
insiderhandel, marknadsmissbruk och spridande av
konfidentiell information. Policyn gäller för personer som
är anställda i Collector, liksom för personer som har vissa
uppdrag för Collector. Utgångspunkten är att Collector
ser positivt på att anställda äger aktier eller andra
finansiella instrument i Collector.
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Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Policyn följer lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter. Policyn omfattar samtliga anställda
och beskriver på ett övergripande sätt de åtgärder som
ska vidtas och de specifika principer som ska gälla inom
verksamheten.
Leverantörspolicy
Syftet med denna policy är att definiera samt skapa en
bas för hur Collector ska arbeta med leverantörer och
vilka krav vi ställer på våra leverantörer när det kommer
till inköp. Denna policy tillämpas för alla leverantörer som
Collector som köper in varor och tjänster från till ett värde
över 100 000 SEK per kalenderår.
Kreditpolicy
Kreditpolicyn syftar främst till att fastställa det ramverk
som Collector har att förhålla sig till avseende bl.a.
kreditbeviljning och uppföljning av kreditrisker samt att
anpassa policyn till gällande redovisningsregler.
Collectors styrelse har fastställt denna policy som har för
avsikt att ge generella riktlinjer för kreditriskhantering, i
samband med beviljande, uppföljning och hantering av
lämnade krediter.
Rutiner kring alkohol, droger och spel
Alkohol-, drog- och spelproblem kan ta sig en rad
olika uttryck beroende på individ och situation. Den
här policyn syftar till att hjälpa och stödja medarbetare
som har denna typ av problematik. Den vägleder hur
man som chef och kollega ska agera för att hjälpa
berörd person.
Riktlinjer för IT-säkerhet
Syftet med riktlinjen och dess regler är att visa hur vi ska
skydda Collectors värdefulla informationstillgångar.
Riktlinjerna är, tillsammans med övriga underliggande
instruktioner och rutiner, styrande för hur vi på ett säkert
sätt ska hantera Collectors information.
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Rutiner för intressekonflikter
Samtliga medarbetare ska uppträda på ett sådant sätt
att kundernas och allmänhetens förtroende för banken
upprätthålls. En förutsättning för detta förtroende är att
eventuella intressekonflikter identifieras och hanteras,
vilket också följer som krav av gällande regelverk och
från arbetstagarens lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet. Lojalitetsplikten innebär bland annat att arbetsgivarens intresse sätts främst och att dess rykte inte
får skadas.
Policy för hantering av operativa risker
Policyn utgör en del av det ramverk som upprättats i syfte
att säkerställa att de operativa risker som verksamheten
är, eller kan komma att bli, exponerad för löpande kan
identifieras, mätas, bedömas, övervakas, reduceras,
hanteras och rapporteras. De operativa riskerna utgör
ett väsentligt inslag i Collectors totala risker och ska i
enlighet med fastställd riskpolicy hanteras som en egen
riskkategori parallellt med övriga risker.
Diskriminerings-, jämställdhets- och mångfaldspolicy
Syftet med Collectors Diskriminerings-, jämställdhets- och
mångfaldspolicy är att fastställa hur bolaget ska arbeta för
ökad mångfald och jämställdhet och för att motverka
diskriminering inom Collectorkoncernen och i styrelsearbetet samt vid tillsättande av personal och styrelseledamöter. Collector strävar bl a efter att respektera de
mänskliga rättigheterna, vilket innebär att vår verksamhet
inte ska bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och
att agera för att förhindra sådana. Vi strävar efter ett
inkluderande och innovativt arbetsklimat där alla
medarbetare fullt ut kan bidra genom att använda sina
olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser så att
verksamheten kan bedrivas effektivt och med ett
kvalitativt gott resultat.
Kompetensutvecklingspolicy
Kompetensutvecklingspolicyn ska bidra till att Collectors
mål på kort och lång sikt uppnås samt att verksamheten
utvecklas utifrån de behov som finns i dag och de som
kommer att finnas i framtiden.

Arbetsmiljöpolicy
Collectors utgångspunkt är att vara en attraktiv arbetsplats. Alla medarbetare ska ges rätt förutsättningar att
kunna prestera, trivas och utvecklas. Syftet med denna
arbetsmiljöpolicy är att tydliggöra ansvar, beskriva våra
arbetsmiljömål samt hur vi arbetar hälsofrämjande,
förebyggande och åtgärdande.
Kommunikationspolicy
Syftet med kommunikationspolicyn är att tydliggöra vem
som ansvarar för att informera och kommunicera samt ge
praktisk handledning och stöd hur vi kommunicerar, vad
vi kommunicerar och när vi kommunicerar. Vidare utgör
kommunikationspolicyn riktlinjer för hantering av
konfidentiell information samt stöd och riktlinjer för
hantering av insiderinformation, riktlinjer för personer i
ledande ställning och personer som besitter insiderinformation samt rutiner avseende insiderförteckning.
Kommunikationspolicyn bidrar till att stödja Collectors
affärsidé och strategi.
Code of conduct
Uppförandekoden gäller för alla medarbetare i Collector
(oavsett roll eller position, inklusive styrelseledamöter och
inhyrd personal) och på alla marknader där Collector har
verksamhet. Genom uppförandekoden sammanfattar vi
de regler, värderingar, riktlinjer och åtaganden som alla
medarbetare ska arbeta efter för att skapa förtroende.
Alla medarbetare har ett ansvar att känna till vad uppförandekoden innebär och förväntas agera och utföra sitt
arbete i enlighet med koden. Vår Uppförandekod
inkluderar vår anti-korruptionspolicy. Collector är fast
beslutna om att bekämpa korruption i alla dess former
och att göra affärer med högsta möjliga öppenhet och
integritet. Vi accepterar inte korruption eller mutor i
någon form.
Klagomålshanteringspolicy
Hanteringen av klagomål ger oss möjlighet att fånga upp
problem, åtgärda dem och vidta förebyggande åtgärder
för att förhindra uppkomsten av eventuell fortsatt felaktig
hantering. Med klagomål menas en kund eller gäldenär
som i ett enskilt ärende framför ett konkret missnöje med
hanteringen inom våra tjänster och produkter. Klagomål
kan inkomma till följd av beslut eller handläggning som
upplevs felaktiga. Samtliga klaganden skall bemötas på
ett objektivt och hjälpsamt sätt.
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Collectors hållbarhetsagenda 2019
Vårt interna hållbarhetsarbete visualiseras
i en tredelad pyramid, där basnivån
representerar det som är Compliant, dvs
vad vi måste leva upp till enligt lagar, regler
och förordningar. Nästa del definierar vi som
Best Practice, dvs vad vi gör utöver det som
krävs av oss inom alla våra områden medan
toppen av pyramiden står för Innovation och
beskriver de områden där vi vill skapa unika
lösningar och ta höjd för att bidra till en positiv
samhällsutveckling genom att skapa en
verklig beteendeförändring.

Under 2019 har vi påbörjat och fortsätter
arbetet med:
1. Att sätta Collectors hållbarhetsmål
•
		
•
		
		
		
•
		
•

Kartlägga var och hur vi kan ha störst
påverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Ha interna workshops för att ta höjd och
få in idéer på vad vi kan göra för att göra
skillnad (identifiera alltifrån "lågt hängande
frukt" till större förändringar/investeringar).
Fortsätta vår kontinuerliga dialog med
våra intressenter.
Formulera mål/mätmetoder i ledningen.

2. Internt arbete (compliant/best practice)
/avdelning
• Se över samtliga policyer och riktlinjer
		 utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
• Skapa forum för att diskutera etiska
		dilemman.
• Se över processer och arbetssätt.
3. Affärsutveckling
• Utveckla innovativa produkter och tjänster.
4. Marknadskommunikation

I N N O V AT I O N

BEST PR ACTICE

COMPLIANT
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•
		
		
		
•
		
		

Fortsätta kommunicera för att stimulera en
finansiell kompetenshöjning så att företag
och individer kan göra kloka val kring
sin ekonomi.
Definiera hur vi säkrar god marknadsföring
som bidrar till affären i kombination med att
kunden gör medvetna val.
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Hållbarhetsorganisation
Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor inom Collector och som fastställer policyramverk och kontrollprocesser.
VD och Hållbarhetschef ansvarar för att integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten och den etiska kommittén fungerar som kontrollfunktion. För att på bästa sätt integrera hållbarhetsarbetet har Collector en hållbarhetsgrupp med representanter från olika delar av
verksamheten och som leds av Hållbarhetschefen.

STYRELSE

ETISK KOMMITTÉ

POLICYER

VD
RIKTLINJER
IMPLEMENTERING

HÅLLBARHETSGRUPP

HÅLLBARHETSCHEF

LEDARE

MEDARBETARE

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 på sidorna 78-91 och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

.

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Göteborg den 26 mars 2019
Ernst & Young AB
Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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Bolagsstyrningsrapport
2018
Collector AB ("Collector") är ett svenskt publikt bolag med säte
i Göteborg. Bolagets aktier har under 2018 varit noterade på
Nasdaq Stockholm. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt svensk kod för bolagsstyrning (koden) och årsredovisningslagen och ger en sammanfattad beskrivning över
Collectors styrning under verksamhetsåret 2018. Koden, som
finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se, bygger på principen
”följa eller förklara” vilket innebär att avvikelser från en eller flera
bestämmelser kan göras. Eventuella avvikelser och skälen där
för ska anges och bolaget ska beskriva vilken lösning som
istället har valts.
Under 2018 har ingen avvikelse från koden förekommit.
Collector har inte haft någon överträdelse avseende Nasdaq
Stockholms Regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av
Collectors revisor, se sidan 101.
Ägande och rösträtt
Vid utgången av 2018 hade Collector 9 378 aktieägare enligt det
av Euroclear Sweden förda aktieägaregistret. Collectors huvudaktieägare är Fastighets AB Balder som innehar cirka 44 % av
aktiekapitalet och rösterna. Strategiq Capital AB innehar cirka
13 % av aktiekapitalet och rösterna. De tio största aktieägarna
stod för motsvarande cirka 77 % av kapitalet. Aktiekapitalet per
den 31 december 2018 uppgick till 10 269 050 SEK fördelat på
102 690 502 stamaktier. Collector har en (1) aktieserie där varje
aktie berättigar ägaren till en röst vid bolagsstämman.
Ägarfördelningen framgår av sid 31.
Bolagsstämman
Aktieägarnas rätt att besluta i Collectors angelägenheter utövas
på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i
Collector. Bolagsstämman väljer i enlighet med bolagsordningen
Collectors styrelse och utser även revisor för Collector. Extra
bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller
om Collectors revisor eller ägare till minst 10 procent av samtliga
aktier i Collector begär det. Årsstämman hålls i Göteborg under
våren. Vid årsstämman fattas bl a beslut om fastställande av
resultat och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning, eventuell utdelning och andra dispositioner
beträffande Collectors resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, arvode till styrelseledamöter och revisor, val
av styrelseledamöter och revisor, fastställande av nomineringsförfarande för valberedning, riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, liksom andra viktiga angelägenheter. Kallelse
till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före årsstämman. Formalia kring årsstämman regleras
dels av aktiebolagslagen och dels av bolagsordningen. För att
kunna delta i beslut ska aktieägaren vara närvarande vid
stämman, personligen eller genom ombud. Vidare krävs att
aktieägaren är införd i eget namn i aktieboken vid visst datum
före stämman och därutöver har anmält om deltagande till
bolaget enligt viss ordning. Bolagsordningen innehåller inte
några bestämmelser om ändring av bolagsordningen.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet.
Detta innebär mer än hälften av totalt avgivna röster, om inte
annat särskilt anges i aktiebolagslagen. Aktieägare som vill få ett
ärende behandlat vid årsstämman kan lämna förslag till Collector
fram till det datum som finns återgivet på hemsidan där även
kontaktinformation finns.
Årsstämma 2018
Vid Collectors årsstämma den 24 april 2018 var 104 aktieägare
representerade med ett innehav motsvarande 80,1 % av totalt
antal aktier och röster i Collector. Vid stämman var Collectors
revisor och styrelseledmöter närvarande, med undantag för
Patrik Reuterskiöld och Anna Settman. Fullständigt protokoll från
bolagsstämman finns tillgängligt på hemsidan. Stämman fattade
följande beslut:
•
fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen
•
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning
•
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
•
fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter
•
fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
•
val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande samt revisor
•
fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
•
fastställande av priniper för valberednings tillsättning jämte
instruktioner för valberedningen
•
bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier
Valberedning
Enligt beslutade principer på årsstämman 2017 ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande per den
sista bankdagen i september identifierat de tre röstmässigt
största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en
ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en
ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre
ledamöter ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra
Collectors valberedning. På hemsidan återges information om
instruktion för valberedningen.
Följande personer har ingått i valberedningen inför
årsstämman 2019: Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder,
Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB, Fabian Hielte
(valberedningens ordförande), utsedd av Ernström Finans AB
och Lena Apler, styrelsens ordförande.
I fråga om styrelsens sammansättning har valberedningen i sitt
arbete tillämpat Collectors mångfaldspolicy. Mångfaldspolicyn
återspeglar punkten 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning vilken
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föreskriver att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets
verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd
avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens,
erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning
ska eftersträvas.
Valberedningen har i sitt arbete således beaktat värdet av
mångfald. I sin strävan att uppnå mångfald har valberedningen
beaktat såväl vikten av en jämn könsfördelning som att styrelsen
ska vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika
bakgrunder. Styrelsen har sedan årsstämman 2018 bestått av tre
kvinnor och tre män.
Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft fyra möten
samt kontakt däremellan. På hemsidan finns samtliga dokument
från valberedningen inför årsstämman 2019.
Oberoende i
förhållande
till bolaget
och bolagsledningen

Oberoende i
förhållande till
bolagets större
aktieägare

31 december
2018, % av röster

Lena Apler (ordförande)
Helichrysum gruppen
AB

Nej

Ja

4,4*

Christoffer Lundström,
StrategiQ Capital
och Provobis

Ja

Nej

12,7

Erik Selin,
Fastighets AB Balder

Ja

Nej

46,6*

Fabian Hielte, Ernström
Finans AB

Ja

Ja

5,3

Ledamot

* % av röster inkl eget innehav samt genom bolag.

Revisor
Enligt bolagsordningen ska Collector ha minst en och högst två
revisorer vars mandatperiod löper intill slutet av den årsstämma
som hålls efter det år då revisorn utsågs. Vid årsstämman 2018
valdes revisionsfirman Ernst & Young AB till Collectors revisor
för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2019.

Huvudansvarig revisor har varit auktoriserande revisor Daniel
Eriksson. Revisorn granskar och avlämnar revisionsberättelse
över sin revision av Collectors årsredovisning och koncernredovisning, över Collectors disposition av sitt resultat, och över
styrelsens och VD:s förvaltning.
Vid årsstämman 2018 beslutades att ersättning till revisorn
skulle utgå enligt godkänd räkning. För specifikation av
ersättning till revisorn se not 9.
Styrelse
Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation
och förvaltning och ska enligt bolagsordningen bestå av minst
tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs
på ett år. Ingen begränsning finns för hur länge en ledamot kan
sitta i styrelsen.
Vid årsstämman 2018 omvaldes styrelseledamöterna Lena
Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström, Cecilia Lager, Patrik
Reuterskiöld och Anna Settman. Till styrelseordförande valdes
Lena Apler. För en mer ingående presentation av
styrelseledamöterna hänvisas till sidorna 96-97.
Styrelsesammansättningen uppfyller kraven avseende
oberoende ledamöter. Styrelseordföranden Lena Apler var
tf VD under perioden 1 juni – 31 juli 2018 och ingick under den
tiden även i företagsledningen.
Styrelsens arbetsordning och arbete under 2018
Under året har det hållits tjugo styrelsemöten varav tio ordinarie,
ett konstituerande och nio extraordinarie styrelsemöten.
Ledamöternas närvaro presenteras i tabellen nedan.
Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen och
bolagsordningen. 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
VD:s ansvar och befogenheter. Styrelsens ordförande utses av
årsstämman. Styrelsens handlingsplan för 2018 har behandlat
följande områden:

Styrelsen vald vid stämman 2018
Mötesnärvaro 2018
Född

Styrelsemöten Ersättningsutskott

Oberoende av:
Risk- och
revisionsutskott

Bolaget och
bolagets ledning

Bolagets större
aktieägare

Ledamot

Befattning

Invald

Lena Apler

Ordförande

1999

1951

20/20

1/1

6/6

Nej

Ja

Erik Selin

Vice ordförande

2011

1967

16/20

1/1

5/6

Ja

Nej

Cecilia Lager

Ledamot

2016

1963

19/20

6/6

Ja

Ja

Christoffer Lundström

Ledamot

2007

1973

20/20

Ja

Nej

1/1

Patrik Reuterskiöld

Ledamot

2017

1976

19/20

Ja

Ja

Anna Settman

Ledamot

2017

1970

19/20

Ja

Ja
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Januari–mars: Årsredovisningen 2017 samt externrevisionens och internrevisionens iakttagelser rörande
årsbokslutet 2017.
April–juni: Kvartalsrapport, konstituerande styrelsemöte,
interna processer.
Juli–september: Delårsrapport, strategi, IT, HR och
organisation, fastställande av extern-och internrevisorernas plan för revisionsarbetet.
Oktober–december: Kvartalsrapport, compliance,
riskbudget, affärsplan och finansiell treårsplan,
ersättningsfrågor och utvärdering av styrelsens arbete.

Utvärdering av styrelsens arbete
För att förbättra styrelsens effektivitet och utveckla arbetsformen
görs årligen en styrelseutvärdering. Styrelseordförande ansvarar
för denna utvärdering och presenterar resultatet för valberedningen. Syftet med utvärderingen är att få ta del av styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka
åtgärder som skulle kunna vidtas för att effektivisera styrelsearbetet samt om styrelsen är kompetensmässigt väl balanserad.
Underlaget för utvärderingen utgör ett viktigt underlag för valberedningen inför årsstämman. Resultatet av utvärderingen har
rapporterats till både styrelsen och valberedningen. I allt
väsentligt bedöms styrelsens arbete fungera mycket väl.
Styrelseutskott
Styrelsen har inrättat tre styrelseutskott för att effektivisera,
bereda och handlägga vissa definierade frågor.
Risk- och revisionsutskott
Risk- och revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka
Collectors finansiella rapportering och säkerställa att antagna
principer för finansiell rapportering, internkontroll, internrevision
och riskbedömning efterlevs och är tillämpbara samt att fastställa
Collectors riskaptit. Risk- och revisionsutskottet har även till
uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa
revisorer och revisorsarvoden.
Risk- och revisionsutskottet sammanträder minst sex gånger
per år. Risk- och revisionsutskottet har under 2018 bestått av
Lena Apler, Erik Selin och Cecilia Lager och har haft sex
sammanträden under 2018.
Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets
främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut
i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersättningar till VD och övriga medlemmar i koncernledningen
samt följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig
ersättning och långsiktiga incitamentsprogram.
Ersättningsutskottet sammanträder minst en gång per år.
Ersättningsutskottet har under 2018 bestått av Lena Apler,
Erik Selin och Christoffer Lundström och har haft ett sammanträde under 2018.

Kreditutskott
Styrelsen har utsett ett kreditutskott. Kreditutskottets uppgift är
att bereda krediter för beslut i styrelsen. Kreditutskottet
sammanträder på regelbunden basis och har under 2018 bestått
av Lena Apler, Erik Selin och Patrik Reuterskiöld.
VD och ledningsgrupp
VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i
enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner.
VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om Collectors
verksamhet och för att säkerställa att styrelsen har ett så
rättvisande och korrekt beslutsunderlag som möjligt. VD har en
kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande för att informera
om koncernens utveckling.
Collectors högsta ledning bestod per utgången av 2018 av
VD Martin Nossman och CFO Magnus Erkander. Den utvidgade
ledningsgruppen utgjordes per utgången av 2018 av Susanne
Bruce (COO), Erik Berfenhag (GCCO), Mikael Anstrin (CBDO),
Adam Ritzén (CMSO), Johanna Niklasson (CCO), Erik Krondahl
(CSOC), Magnus Lenngren (tf CIO), Sofia Brax (Chief HR &
Sustainability Officer), Aki Tusa (Country Manager Finland) och
Thomas Gunnarsson (Country Manager Norway).
Ersättning
Ersättning till styrelse
Arvode och annan ersättning till styrelsen beslutas av
årsstämman. Vid årsstämman 2018 beslutades att arvode till
styrelsen, för perioden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå
med totalt 2 600 000 SEK att fördelas med 600 000 SEK till
styrelseordföranden och 300 000 SEK vardera till övriga
styrelseledamöter, samt 100 000 SEK vardera till ledamöter av
risk- och revisionsutskott samt 100 000 SEK vardera till
ledamöter av kreditutskott. Utöver det fastställda styrelsearvodet
till ordföranden Lena Apler utgick arvode från 1 juni – 31 juli 2018
med 656 636 SEK som lön enligt avtal med Collector avseende
tjänsten som tf VD.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2018 antogs riktlinjer för ersättning och andra
villkor för ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska
ersättningen bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För
att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt
risktagande utgår inte någon rörlig ersättning. Den fasta
ersättningen ska således, tillsammans med pensionsavsättning
och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala
ersättning. Därutöver kan årsstämman om så beslutas lämna
erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktieeller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande
befattningshavare ska erbjudas lön och andra anställningsvillkor
som är sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla
kompetenta ledande befattningshavare till rimlig kostnad för
Collector. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och baserad
på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens
erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats.
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För ledande befattningshavare förekommer, utöver fast lön
under uppsägningstiden, avgångsvederlag. Lön och avgångsvederlag ska för envar som omfattas av riktlinjerna sammantaget
inte överstiga 24 fasta månadslöner. Andra förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på
marknaden. De ledande befattningshavarna ska erbjudas
pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till
situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande
är bofasta.
Ersättning till ledande befattningshavare
Den totala utbetalda bruttoersättningen till VD och övriga
ledande befattningshavare inklusive grundlön, pensionsavsättning samt övriga förmåner (avgångsvederlag för avgående
VD inkluderat) uppgick 2018 till 37 569 000 SEK. Av den totala
ersättningen utgjorde 13 176 000 SEK ersättning till VD och
20 109 000 SEK ersättning till ledande befattningshavare.
Företagskultur och arbetsmiljö
Collectors företagskultur utgår från våra tre kärnvärden;
entreprenörskap, etik och engagemang. Kärnvärdena formar
vårt förhållningssätt och hur vi agerar. Det finns dokumenterade
policies för vart och ett av dessa områden.
Arbetsmiljöarbetet är en strategisk fråga för Collector där
utgångspunkten är att kunna erbjuda en attraktiv och jämställd
arbetsplats där alla behandlas med respekt och värdighet.
Collector uppmuntrar en sund och hållbar livsstil och arbetar
aktivt för att skapa en hög trivsel. Collector strävar efter att ha
ett klimat som kännetecknas av öppenhet, tydlighet och
tillgänglighet och har en hög tilltro till den enskilda medarbetarens egna förmåga.
Compliance och riskkontroll
Collector arbetar systematiskt med regelefterlevnad och
riskkontroll. De oberoende kontrollfunktionerna följer löpande
upp verksamhetens regelefterlevnad och verkar proaktivt för att
minimera verksamhetens regulatoriska risker.
Compliancefunktionen innefattar tre oberoende enheter;
enheten för regelefterlevnad, enheten för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt enheten för dataskydd.
Riskkontrollfunktionens arbete utgår från Collectors övergripande riskpolicy och innefattar riskkontroll, med vilket avses
uppföljning och granskning av riskhanteringen.
Riskkontrollfunktionen ska verka för att samtliga risker i
verksamheten identifieras och tydliggörs samt att identifierade
risker genom ändamålsenliga kontroller och adekvata analyser
regelbundet utvärderas och rapporteras. Se vidare under avsnitt
finansiell riskhantering sidan 42.
Internrevision
Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion vars
arbete baseras på en riskanalys och den revisionsplan som
fastställs av Collectors styrelse. Revisionsbyrån Deloitte är
utsedd av styrelsen till internrevisor i Collector. Internrevisionen
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hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt
och strukturerat värdera riskhantering, styrning och kontroll samt
ledningsprocesser och föreslå förändringar där dessa kan bidra
till ökad effektivitet. Internrevisionsarbetets inriktning och
omfattning utgår från god internrevisionssed.
Det yttersta ansvaret för riskhanteringen och den interna
styrningen och kontrollen ligger alltid på Collectors styrelse,
som har internrevisionen som sitt kontrollerande organ.
Internrevisionens roll beskrivs ibland som ”tredje linjens försvar”.
I detta synsätt ses den operativa verksamheten som ”första
försvarslinjen” och de oberoende kontrollfunktionerna för
compliance och riskkontroll som den ”andra försvarslinjen”.
Styrelsen får regelbundet återkoppling direkt från internrevisorn
gällande Collectors interna kontroll och kan om man så önskar
utöka kontrollen vid behov.
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del
av den totala interna kontrollen inom Collector. Den syftar till att
ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa
finansiella rapporteringen och att den finansiella rapporteringen
är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsens
ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och i svensk kod för bolagsstyrning.
I årsredovisningslagen uttrycks krav på att Collector årligen ska
beskriva Collectors system för intern kontroll och riskhantering
avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen ansvarar för
att Collector har god intern kontroll och har det övergripande
ansvaret för den finansiella rapporteringen. Styrelsen ansvarar
för Collectors formaliserade rutiner vilka säkerställer att
Collectors fastlagda principer för finansiell rapportering och
intern kontroll uppfyller de krav som finns i lagen och i svensk
kod för bolagsstyrning. Styrelsen har fastställt en skriftlig
arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar
styrelsens inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har vidare utsett
ett revisionsutskott som har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen
och interna kontrollen efterlevs. Styrelsen vidtar löpande åtgärder för att följa upp och kontrollera den interna kontrollen i
samband med den finansiella rapporteringen samt att rapporteringen till styrelsen fungerar. Styrelsen utövar sin kontroll
främst genom fastställande av policydokument, instruktioner till
VD samt affärsplan och budget. Detta dokumenteras och
kommuniceras i styrdokument såsom riktlinjer och instruktioner.
Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs
genom en rad olika åtgärder och rutiner. VD ansvarar för att all
extern finansiell information är korrekt och av god kvalitet.
Collectors revisor har bl.a. till uppgift att granska redovisningsfrågor som är kritiska för den finansiella rapporteringen samt att
redovisa sina iakttagelser för revisionsutskottet och styrelsen.
Förutom revision av årsbokslutet sker en översiktlig granskning
av niomånadersrapporten samt en granskning av Collectors
förvaltning och internkontroll.
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Styrelse

Lena Apler
Styrelseordförande sedan 2014.
Styrelseledamot sedan 1999.
Född 1951, svensk medborgare.

Erik Selin
Vice styrelseordförande sedan
2014. Styrelseledamot sedan 2011.
Född 1967, svensk medborgare.

Beroende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Oberoende
i förhållande till större ägare i
bolaget.

Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till större
ägare i bolaget.

Kurser i ekonomi och marknads
föring, Göteborgs Universitet,
SEB IHU (intern högre bank
utbildning). Gästprofessor vid
Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet.

Gymnasieekonom.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Skistar AB
(publ), Swedish Fintech Association, Connect Väst, FinansKompetensCentrum, Västsvenska Handelskammaren.
Relevant arbetslivserfarenhet
VD och grundare av Collector
koncernen. Bakgrund från SEB,
Den norske Creditbank (DnC)
och Société Générale samt VD
för Securum Finans.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Västsvenska
Handelskammaren, Ernström & Co,
Hexatronic Scandinavia AB och
Hedin Bil.
Relevant arbetslivserfarenhet
VD för Fastighets AB Balder (publ).
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
46 741 090 varav 45 250 590
genom Fastighets AB Balder

Cecilia Lager
Styrelseledamot sedan 2016.
Född 1963, svensk medborgare.
Oberoende såväl i förhållande till
bolaget och bolagsledningen som
större ägare i bolaget.
Utbildad ekonom vid Lunds
Universitet.
Andra styrelseuppdrag
Altor Fund Manager AB, Capacent
Holding AB, Greengold Group
AB, Clemondo Group AB, Elanders AB, Evolution Gaming AB
och Navigera AB (ordf).
Relevant arbetslivserfarenhet
VD för Sherpani Advisors med
mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling,
transformation samt marknad och
kommunikation. Ledande befattningar inom ABB, Sapa, SEB
och Alecta.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
2 200 aktier genom bolag

Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
4 271 552 aktier genom bolag

*Aktieinnehav i Collector per den 31 december 2018
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Christoffer Lundström
Styrelseledamot sedan 2007.
Född 1973, svensk medborgare.

Patrik Reuterskiöld
Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1976, svensk medborgare.

Anna Settman
Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1970, svensk medborgare.

Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till större
ägare i bolaget.

Oberoende såväl i förhållande till
bolaget och bolagsledningen som
större ägare i bolaget.

Oberoende såväl i förhållande till
bolaget och bolagsledningen som
större ägare i bolaget.

Civilekonom vid Handelshögskolan
i Stockholm, jur. kand. vid
Stockholms Universitet.

Marknadsekonom Berghs samt
IFL-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm.

Relevant arbetslivserfarenhet
Chief Commercial Officer för
RemCo (enhet av Intrum Justitia
och Lindorff), Senior Investment
Banker inom Morgan Stanley med
ansvar för den nordiska Financial
Institutionsgruppen inom Investment Banking. Rådgivare vid
M&A- och kapitalmarknadstransaktionerna inom den nordiska
finansiella tjänstesektorn.

Andra styrelseuppdrag
Telia Company AB,
Anticimex TopHolding AB.

Bachelor of Arts vid Webster
University och Hotel Management
Diploma vid HOSTA.
Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Katjingkoncernen,
Provobis Holding AB-koncernen,
Provobis Investkoncernen,
RCL Holding-koncernen och
KL Capital-koncernen. Styrelseledamot i Tableflip Entertainment
AB, Feelgood Svenska AB,
Scandic Hotel. Styrelseledamot
och ordförande i AM Brands AB.
Relevant arbetslivserfarenhet
VD för RCL Holding AB och
affärsutvecklare inom
Provobis-sfärens investeringar.

Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
0

Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
165 000 aktier

*Aktieinnehav i Collector per den 31 december 2018
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Relevant arbetslivsrerfarenhet
VD för Aftonbladet. Styrelseledamot i Nordnet Bank AB och DIBS
Payment Services AB.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
0
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Ledande befattningshavare

Martin Nossman
Chief Executive Officer
sedan 1 augusti 2018.
Ej ledamot i styrelsen.
Anställd sedan 2018.
Född 1971, svensk medborgare.

Magnus Erkander
Chief Financial Officer
Anställd sedan 2018.
Född 1956, svensk medborgare.
Civilekonom Handelshögkolan i
Stockholm, examen 1981.

Ek magister Lunds Universitet.

Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
42 000 aktier

Tidigare uppdrag
Chefscontroller Nordea Bank.
5 olika befattningar som
chefscontroller på Nordea mellan
2001 och 2017; Retail Sverige,
Asset Managment & Life,
Private Banking, Life&Pension
och Group Operations. Var 2007
tf VD för Nordea Liv&Pension.

Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
0 SEK

Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
0

Tidigare uppdrag
Flertalet ledande befattningar
inom Handelsbanken Capital
Markets.

Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
0 SEK

Susanne Bruce
Vice Chief Executive Officer /
Chief Operating Officer
Anställd sedan 2016.
Född 1961, svensk medborgare.
Kurser i juridik och ekonomi vid
Göteborgs Universitet samt
marknadsföring på RMI-Berghs.
Tidigare uppdrag
Vice VD och Operations Director
på Intrum Justitia Sverige AB,
affärsområdesansvarig för
collection på Lindorff Sverige AB,
grundare och ägare av Profact AB
samt VD på Aptic AB.
Övriga uppdrag
Styrelsesuppleant BruceX2 AB
samt Travel by Bruce AB,
Colligent AB.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
8 300 aktier
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
800 000 SEK

Jessica Orrmyr
Managing Director Colligent
Anställd sedan 2004.
Född 1974, svensk medborgare.
Juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg.
Tidigare uppdrag
Erfarenhet från SVEFO Sverige AB.
Processjurist på juridikavdelningen,
Chefsjurist, vice-VD på Colligent
Inkasso AB.
Övriga uppdrag
Styrelseordförande i bolaget
Familjen Orrmyr Restaurang AB
och suppleant i Familjen Orrmyr
Holding AB, Familjen Orrmyr På
Södra Vägen AB, Familjen Orrmyr
På Avenyn AB, Familjen Orrmyr
Vinbar AB och Familjen Orrmyr i
Saluhallen AB. Kommanditdelägare i bolaget Orrmyr & CO KB.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
1 000 aktier
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
1 000 000 SEK

*Per den 31 december 2018
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Johanna Niklasson
Chief Digital Marketing &
Communication Officer
Anställd sedan 2018.
Född 1979, svensk medborgare.
Informations- och kommunikationsprogrammet vid Örebro Universitet,
samt diverse utbildningar inom
strategiskt ledarskap, projektledning och kommunikation.
Tidigare uppdrag
Marknadsdirektör Stampen Media,
Marknads- och affärsutvecklingschef och Kommunikationschef
Mediebolaget Promedia i
Mellansverige.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
0
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
0 SEK

Sofia Brax
Chief HR & Sustainability Officer
Anställd sedan 2018.
Född 1967, svensk medborgare.
Fil kand organisationspsykologi
Uppsala & Stockholms Universitet,
Marknadsekonom IHM, Mänskliga
Rättigheter Anna Lindh Academy,
diverse ledarskapsutbildningar/
förändringsledning/diversity vid
Lunds Universitet och Harvard
Business School.
Tidigare uppdrag
HR-, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör AB Lindex,
Ansvarig kompetensutveckling
Telia Nära, Produktutveckling
vid AmuGruppen.
Övriga uppdrag
Styrelseledamot Olsson & co AB,
Binowo Park Sp. z o.o,
Inititativtagare ’Ett Steg På
Vägen’.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
0
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
0 SEK

*Per den 31 december 2018
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Magnus Lenngren
General manager,
Collector Ventures & tf CIO
Anställd sedan 2011.
Född 1980, svensk medborgare.
Ledarskapsutbildning vid Västsvenska Handelskammaren samt
tekniska kurser vid KTH.
Tidigare uppdrag
Rådgivare Collector Ventures och
CTO på Collector. Affärsområdeschef och avdelningschef på
Qbranch.
Övriga uppdrag
Styrelseledamot i flera av
Collector Banks Ventures-bolag.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
4 000 aktier
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
0 SEK

Mikael Anstrin
General Manager, Payments
Anställd sedan 2012.
Född 1983, svensk medborgare.
Marknadsekonom DHIM vid IHM
Business School Göteborg.
Tidigare uppdrag
Chef Commerce och försäljningschef i Collector AB.
Försäljningschef i NetOnNet.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
7 480 aktier
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
2 000 000 SEK

2018

Adam Ritzén
General Manager, Consumer
Anställd sedan 2018.
Född 1964, svensk medborgare

Erik Krondahl
General Manager, Corporate
Anställd sedan 2014.
Född 1988, svensk medborgare

Erik Berfenhag
Chief Credit Officer
Anställd sedan 2015.
Född 1986, svensk medborgare

Ingenjörsexamen och Interna
utbildningsprogram inom ledarskap och strategi, projektledning
och företagsekonomi.

Civilekonom Lunds Universitet,
examen 2012.

Ekonomprogram på Högskolan
Väst, Nationalekonomi på
Handelshögskolan i Göteborg

Tidigare uppdrag
IT-bolaget Enfo Group som bl.a
marknads-, kommunikations- och
försäljningschef. Grundare och
delägare till Aircall.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
4 000 aktier
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
0 SEK

Tidigare uppdrag
Investeringsrådgivare på Cerberus,
Client Executive på Collector,
Sales Manager på Collector.
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
0
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
0 SEK

Tidigare uppdrag
Tidigare uppdrag: Credit Manager
Factoring på Collector Bank AB,
Financial Specialist på SEB
Eget och närståendes
aktieinnehav i Collector*
0
Eget och närståendes
konvertibelinnehav i Collector*
0 SEK

*Per den 31 december 2018
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Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till bolagstämman i Collector AB, org.nr 556560-0797
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 92-100 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse
med årsredovisningslagen för moderbolagets del och, vad gäller koncernredovisningen, i överensstämmelse med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Göteborg den 26 mars 2019
Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor
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KO N TA K T

COLLECTOR GÖTEBORG
Lilla Bommens Torg 11
Box 119 14
404 39 Göteborg
Tel 010-161 00 01
COLLECTOR STOCKHOLM
Regeringsgatan 30
Box 102 43
111 53 Stockholm
Tel 010-161 00 00
COLLECTOR NORGE
Drammensveien 123
PB 424 Sk yen
0213 Oslo, Norge
Tel +47 22 90 01 00
COLLECTOR FINLAND
Porkkalankatu 20A
PL 79
00180 Helsinki, Finland
Tel +358 9315 899 00
collector.se
collector.no
collector.fi
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