
1
Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg  |  Telefon +46 10 161 00 00  |  E-post info@collector.se  |  www.collector.se  

Bokslutskommuniké 2015
HELÅR 2015 (JÄMFÖRT MED HELÅR 2014)

• Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 1 187 MSEK (916) 
• Resultat efter skatt (EAT) förbättrades med 52 % och uppgick till 286 MSEK (188)
• Avkastning på eget kapital (RoE) var 21 % (23)
• Resultat per aktie ökade till 3,16 SEK (2,35)
• Starkast intäktstillväxt inom Betallösningar, Fastighetskrediter och Privatlån
• Stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 8 697 MSEK (5 649) +54 % 
• Positiv utveckling av kreditförluster 1,3 % (1,4)
• Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan i juni 2015
• Collector fick banktillstånd i maj 2015
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015  vilket är i linje 

med fastslagen utdelningspolicy

INTÄKTER
Helår 2015  

1 187 +30 %
MSEK   

RESULTAT EFTER SKATT
Helår 2015 

286 +52 %
MSEK   

FJÄRDE KVARTALET 2015 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2014)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Intäkterna ökade med 20 % och uppgick till 330 MSEK (275). Justerat på grund av förfinad                                 
periodisering skulle tillväxten fjärde kvartalet vara cirka 27 %

• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 52 % och uppgick till 91 MSEK (60)
• Resultat per aktie ökade till 0,98 SEK (0,70) 
• Factoringavtal tecknat med Valora International AG. Kredit om 800 MSEK motsvarande 

fakturavolym på ca 5 000 MSEK

• Fulltecknad emission om 500 MSEK inom certifikatprogram
• Etablering av Fastighetskrediter i Finland

”Collector går in i 2016 med hög ingångshastighet på alla plan.” 
CEO, Stefan Alexandersson 

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (RoE)   
31 december 2015

21 %
TOTAL KAPITALRELATION
31 december 2015 

17 % 
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Nyckeltal

MSEK Q4 2015 Q4 2014 % Helår 2015 Helår 2014 %

Intäkter 330 275 20 % 1 187 916 30 %

Resultat före skatt (EBT) 120 79 52 % 371 244 52 %

Resultat efter skatt (EAT) 91 60 52 % 286 188 52 %

Resultat per aktie, SEK1) 0,98 0,70 39 % 3,16 2,35 35 %

Genomsnittligt antal aktier2) 93 355 502 85 493 150 89 887 451 79 831 081

Kapitalbas3) 1 541 906 70 % 1 541 906 70 %

Eget kapital 1 649 995 66 % 1 649 995 66 %

Total kapitalrelation,%4) 17 15 17 15

Avkastning på eget kapital (RoE), %5) 21 23 21 23

Eget kapital per aktie, kronor6) 17,7 13,4 32 % 17,7 13,4 32 %

Soliditet, %7) 16 15 16 15

Kreditförluster,%8) 1,3 1,4 1,3 1,4

K/I -tal 9) 0,50 0,54 0,54 0,58

Medelantal heltidsanställda10) 276 238 16 % 264 229 15 %

Investeringar i immateriella tillgångar 16 10 50 % 50 33 52 %

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 genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av 
        årsstämman om uppdelning (split) av aktier.  
3)    Se not 5 sid 18. 
4)    Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 5, sid 17.  
5)    Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader.  
6)    Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av 
        årsstämman om uppdelning (split) av aktier.  
7)    Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut.  
8)    Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader.
9)    Summa kostnader före kreditförluster genom rörelseintäkter enligt ÅRKL. Se not 1. 
        Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal. 

DET HÄR ÄR COLLECTOR

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 
2005 har Collector haft en årlig organisk intäktstillväxt om 30 % och en resultattillväxt (EAT) om 55 %. Verksamheten 
omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalnings-
tjänster till ehandels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och 
företagskrediter riktat främst till små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning 
samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, 
Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där 
den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt av Colligent Inkasso AB och Collector Norge AS med uppdragsverksamhet och 
inkasso. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan.

10)
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VD-ord

stefan alexandersson
CEO

Ett händelserikt och framgångsrikt 2015
2015 var ett av de mest händelserika åren i Collectors historia. Vi 
lanserade flera nya produkter och tjänster både inom företags- och 
privatsegmenten, fick banktillstånd och genomförde en lyckad börs-
introduktion. Dessutom gjorde vi den största affären någonsin inom 
företagssegmenten och vi slog rekord i antalet nya kunder inom 
privatsegmentet med 1 miljon nya kunder.

Finansiellt var 2015 ett framgångsrikt år. En intäktstillväxt på 30 % där 
vi tar marknadsandelar för samtliga våra produkter. Att resultatet efter 
skatt ökade med 52 % visar också hur starkt skalbar Collectors affärs-
modell är. Glädjande är också att vi har sett en ökande kvalitet i vår 
kreditstock där kreditförlustnivån sjönk till 1,3 %, vilket är den lägsta i 
Collectors historia.

Vår starka tillväxt har medfört att kapitalrelationen vid årsskiftet upp-
gick till 17 %. En fortsatt stark tillväxttakt innebär att vi under 2016 
troligen kommer att genomföra en förstärkning av kapitalbasen för 
att upprätthålla en kapitalrelation om minst 15 % som är ett av våra 
två finansiella mål.

Fjärde kvartalet 2015
Det fjärde kvartalet blev en bra avslutning på året. Kvartalet var 
det finansiellt starkaste i Collectors historia där såväl intäkter som 
resultat före skatt var de högsta någonsin. Men det kanske mest 
tillfreds ställande för kvartalet var den ökade kvaliteten i kreditstocken 
där kreditförlusterna sjönk från 1,5 % till 1,3 %. Trenden mot en allt 
högre kreditkvalitet ser vi på båda våra segment även i tidigare 
indikatorer än redovisad kreditförlustnivå. Det är en indikation på att 
kreditförlusterna har alla möjligheter att fortsätta förbättras.

På affärsfronten sticker affären med Valora International AG ut, 
framför allt beroende på dess storlek med en uppskattad kreditstock 
på 800 MSEK, men även på Collectors allt tydligare förmåga att göra 
mer internationella affärer med mycket begränsad risk. 

Intäktstillväxt med 30 % årligen i 16 år
Jag får ofta frågan hur Collector har lyckats med att årligen organiskt 
kunna växa med över 30 % avseende intäkter och över 50 % för 
resultat efter skatt i 16 år. Kommer den starka tillväxttrenden verkligen 
att fortsätta? Förklaringen har varierat en aning mellan åren, men om 
jag är tvungen att välja de viktigaste och de som är aktuella just nu, vill 
jag i huvudsak lyfta fram interna faktorer där de två mest avgörande 
skälen är:

En väldigt stark och effektiv företagskultur. Vi har lyckats kombinera 
engagemang, entreprenörskap och etik där våra anställda vågar 
utmana och innovera med en kultur som även präglas av struktur och 
ordning med hög kvalitet i beslut och processer. En inte alltid självklar 
kombination som fungerar oerhört bra på Collector.

En modern och stark teknisk plattform. I slutet av 2011 tog vi ett 
avgörande beslut att börja utveckla en egen teknisk plattform. Idag 
är vår plattform framtagen med den absolut senaste tekniken som 
vi utvecklar med en utpräglad agil utvecklingsmetod. Förutom en 
anpassningsbar, säker och framförallt stabil plattform, som ständigt 
är i produktion även vid uppgraderingar och stora implementationer, 
har den moderna tekniken och den agila utvecklingsmetoden även 
inneburit att vi kan attrahera spetskompetens inom IT. Collectors 
IT-investeringar är helt och hållet framåtriktade.

Kombinationen av den starka företagskulturen och den moderna 
IT-miljön gör att Collectors vision att vara den ledande digitala banken i 
Norden är möjlig. Collector är på väg att utvecklas från att vara en bank 
med en teknikavdelning till att bli ett teknikbolag med ett banktillstånd.

Samtidigt som digitaliseringen fortsätter att starkt prägla Collector är 
den mänskliga relationen med våra kunder fortsatt viktig. Därför är 
det särskilt glädjande att vi återigen ligger på rekordnivå i vår årliga 
kundnöjdhetsundersökning (NKI) och att vi nästan aldrig förlorar en 
företagskund till en konkurrent.

Förväntningar på 2016 och åren som kommer
Omvärlden förändras allt snabbare och jag tror att de kommande 
åren har alla möjligheter att innehålla dramatiska förändringar för 
finans iella aktörer där ett förändrat konsumtionsbeteende hos privat-
personer och företag avseende finansiella tjänster fortsätter att ut-
vecklas allt snabbare, något som jag välkomnar.

Collector går in i 2016 med hög ingångshastighet på alla plan. 
Collector har historiskt haft en hög organisk  tillväxt i omsättning och 
vinst i kombination med sjunkande kreditförluster. Ambitionen för 
2016 och kommande år är att fortsätta ligga kvar på samma tillväxt-
nivåer och med fortsatt minskade kreditförluster . Jag tror således att 
2016 kommer att präglas av mycket det vi har sett den senaste tiden, 
innovation, tillväxt och en skalbar verksamhet som fortsätter generera 
en god resultattillväxt. 

Framtiden för Collector ser ljus ut. Med en urstark organisation och 
en omvärldsförändring som passar Collector känns det tydligare än 
någonsin att Collectors tillväxtresa bara har börjat. 
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Koncernens intäkter och resultat
 
Helår 2015
2015 var ett händelserikt år i Collectors historia; banktillstånd, börs-
introduktion, största factoringaffären någonsin och rekord i antal nya 
kunder.

Collector uppvisade en fortsatt stark tillväxt för helåret 2015. Totala in-
täkter ökade med 30 % jämfört med motsvarande period före gående 
år och uppgick till 1 187 MSEK (916). Tillväxten hänförde sig främst till 
ökade volymer inom Betallösningar för ehandel och detaljist kedjor, 
Fastighetskrediter och Privatlån. Factoring hade en lägre tillväxt 
under året. Inga intäkter från den sedan tidigare kommuni cerade 
factoring affären med Valora International AG har påverkat 2015 utan 
kommer först under 2016. Qliro, som är kund inom produkt området 
Betal lösningar för ehandel, har bidragit positivt till tillväxten. Qliros 
volymer har som tidigare kommunicerats, minskat under 2015. 

Resultat före skatt (EBT) ökade med 52 % och uppgick till 371 MSEK 
(244). Det förbättrade resultatet är en kombi nation av högre intäkter, 
lägre operationella- och finansieringskostnader. Resultatet efter 
skatt (EAT) ökade med 52 % till 286 MSEK (188) vilket motsvarar en 
av kastning på eget kapital (RoE) på 21 % (23). Resultatet per aktie 
ökade med 35 % till 3,16 SEK (2,35). Nyemissionen i samband med 
noteringen har ökat antal aktier och späder därmed ut avkastning 
och vinst per aktie 2015 jämfört med tidigare år. 

Fjärde kvartalet 2015
Det fjärde kvartalet var Collectors starkaste någonsin i absoluta tal. De 
totala intäkterna var 330 MSEK (275) vilket motsvarar en tillväxt på 20 %. 
Den lägre intäktstillväxten påverkas framför allt av lägre volymer på 
factoring. Förfinad metod för periodisering av diverse intäkter har 
också haft en negativ påverkan på den redovisade tillväxten. Justerat 
för detta skulle tillväxten fjärde kvartalet 2015 vara cirka 27 %. 

Collector har normalt ringa säsongsvariationer men det fjärde kvar-
talet brukar vara starkast till följd av att fler avslut görs vid årsskiftet 
på fastighetskrediter samt att inkasso och köpta stockar har starkare 
kassaflöden. Resultat före skatt (EBT) ökade med 52 % och uppgick 
till 120 MSEK (79). Periodens resultat efter skatt (EAT) ökade med 
52 % till 91  MSEK (60). Resultatet per aktie för fjärde kvartalet ökade 
med 39 % till 0,98 SEK (0,70).

Kostnader
Collector har en mycket skalbar affärsmodell. Kostnads-/intäkts-
relationen (K/I) har förbättrats till 0,54 för 2015 (0,58). I fjärde kvartalet 
förbättrades K/I-talet till 0,50 jämfört med 0,54 föregående år. Ytterligare 
kostnadseffektiviseringar förväntas under 2016. 

Koncernens utveckling

Kreditportföljen
Den totala kreditportföljen ökade under året med hela 3,1 miljarder 
SEK motsvarande 54 % och främst fördelat på produktområden 
Fastighets krediter och Privat lån som har uppvisat högst tillväxt. 
Betal lösningar för e handeln har haft god tillväxt. Den relativt korta 
durationen i kreditstocken medför att dess andel av den totala kredit-
portföljen är låg jämfört med försäljningen. Positivt är att kvali teten 
i den totala kreditstocken fortsätter att förbättras till följd av att 
Collector förflyttar sig mot segment med mer kapitalstarka kunder. 
Relationen mellan friska fordringar kontra osäkra fordringar fortsätter 
att förbättras.

Kreditförluster 
Kreditförlusterna har sjunkit under året och uppgick till 1,3 % (1,4). Det 
är framför allt den bättre kvaliteten i privatlånestocken i kombi nation 
med den starka stocktillväxten som har gjort att kredit  förlusterna 
har sjunkit. Dock har kredit förlusterna inom Betallösningar för 
ehandel ökat till följd av en högre reserverings grad i Danmark och 
länder utanför Norden. Den högre reserveringsgraden i dessa länder 
kompenseras av högre marginaler.

Likviditet
Collectors överskottslikviditet är placerade i svenska kommun-
obligationer och på konton i nordiska banker. Koncernens finansiella 
placeringar uppgick vid periodens slut till 149  MSEK (0) och likvida 
medel till 825 MSEK (637). 

Finansiering
Collector finansierar sin verksamhet i huvudsak med inlåning från 
allmän heten. Inlåning från allmänheten uppgick vid periodens slut 
till 7 855 MSEK (5 209). Outnyttjade bankkrediter på 700 MSEK är 
kontrakterade. Collectors styrelse beslutade under fjärde kvartalet 
2015 om ett certifikat program om 3 000 MSEK. Collector emitterade 
500 MSEK inom detta program i januari 2016.

Kapital och total kapitalrelation
Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets resultat 
i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av årsresultatet 
vilket har medfört att årets resultat har till godoräknats i kapital basen. 
Kapitalbasen för den finansiella företags gruppen uppgick vid periodens 
slut till 1 541 MSEK (906) och kapitalkravet till 728 MSEK (487). Den 
totala kapitalrelationen uppgick till 17 % (15). Till följd av den kraftiga 
tillväxten i kreditportföljen (+54 %) medför detta att den totala kapital-
relationen är lägre än i tredje kvartalet. Fortsätter denna kredittillväxt 
kommer Collector att behöva förstärka kapitalbasen under 2016 för 
att bibehålla sitt mål på en total kapitalrelation på minst 15 %.
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Utveckling i segmenten

SEGMENT FÖRETAG 
• Factoring- och företagkrediter
• Fastighetskrediter
• Uppdragsinkasso
• Förvärv av portföljer – förvärvade fordringar

SEGMENT PRIVAT 
• Betallösningar för ehandel och detaljistkedjor
• Privatlån
• Kort – Collector easyliving och Collector easycard
• Sparkonton i Sverige och Finland

Företag
Under 2015 har företagssegmentet haft en bra lönsamhetstillväxt i 
framför allt Sverige. De externa in täkterna uppgick till 383 MSEK (314), 
en ökning med 22 %. Resultat före skatt (EBT) för företagssegmentet 
uppgick till 133 MSEK (94), en ökning med 42 %. Den goda resultat-
tillväxten är en kombination av högre intäkter, lägre operationella 
och finansiella kostnader. Det fjärde kvartalet hade något svagare 
tillväxt främst inom Factoring. Segmentet växte med 8 % under kvar-
talet till 112 MSEK (104). Resultat före skatt (EBT) växte med 18 % till 
47 MSEK (39).

Fastighetskrediter har både under året och under fjärde kvartalet 
uppvisat högst tillväxt, både i totala intäkter och i täckningsbidrags (TB) 
marginal. En viss säsongsvariation finns då flera kunder velat göra 
avslut före årsskiftet. Under fjärde kvartalet har flera seniorkrediter 
gjorts med belåningsgrad mellan 0–70 %.

Produkterna Factoring och Företagskrediter har haft en lägre tillväxt 
än förväntat för året. I början av december 2015 tecknade Collector 
sitt största factoringavtal någonsin med daglivarugrossisten Valora 
International AG. Avtalet innefattar en kredit på 800 MSEK vilket mot-
svarar en årlig beräknad fakturavolym om 5 000 MSEK. Inga in täkter 
ifrån affären är tagna under 2015 utan faktura volymen för väntas 
successivt byggas upp under första kvartalet 2016.

Uppdragsinkasso har haft ett bra fjärde kvartal med både ökade 
volymer hos befintliga kunder och med ett antal större nya kunder. 
Sedan 1 december 2015 arbetar inkassoverksamheten under det egna 
varumärket Colligent.

Förvärvade fordringar har uppvisat fortsatt god utveckling med bra 
kassaflöde. En viss säsongsvariation med högre kassaflöden under 
fjärde kvartalet finns till följd av skatteåterbäringar i Finland.

Privat
Segmentet Privat har haft en mycket god intäktstillväxt under året. De 
totala externa intäkterna ökade med 34 % och uppgick till 804 MSEK 
(602). Täcknings bidrags (TB) marginalen förbättrades till följd av 
ökade volymer hos befintliga kunder men även av god till strömning 
av nya kunder samt lägre kostnader. Resultat före skatt (EBT) för 
segmentet Privat ökade med 59 % och uppgick till 238 MSEK (150). 
Segmentet utvecklades bra under fjärde kvartalet med en god intäkts-
tillväxt på 27 % och en vinsttillväxt före skatt på hela 83 %.

Produktområdet Betallösningar för ehandel och detaljistkedjor har 
uppvisat högst tillväxt både gällande totala intäkter och täcknings-
bidrags (TB) marginal för hela året. Tillväxten under fjärde kvartalet 
var något lägre än tidigare kvartal i år. Den lägre tillväxten förklaras 
av lägre volymer från Qliro som tidigare kommunicerats. Trots detta 
är tillväxten god för kvartalet då ökade volymer kommer ifrån övriga 
kunder. Kreditförlusterna har ökat något för produktområdet till följd av 
högre volymer i Danmark och länder utanför Norden. Dessa länder har 
högre reserveringsgrad som kompenseras genom högre marginaler.

Produktområdet Privatlån har haft en kraftig tillväxt till följd av ökad 
nyutlåning i främst Sverige. Täckningsbidrags (TB) marginalen har för-
bättrats till följd av sänkt finansieringskostnad men även av skalbarhet, 
främst personalkostnader. Förflyttningen mot ett segment med mer 
kapitalstarka kunder medför att kredit förlusterna fortsätter att minska.

För produktområdet Kort har tillväxten både i intäkter och täcknings-
bidrags (TB) marginal ökat. Den befintliga tillströmningen av nya 
kunder hänför sig främst från korsförsäljning med andra produkt-
områden såsom Privatlån och Betal lösningar för ehandel och detaljist-
kedjor. Under året har arbetet med omprofilering av kort påbörjats 
och kommer färdigställas under första kvartalet 2016.

Collectors starka tillväxt har medfört ett ökat likviditetsbehov vilket 
medförde att inlånings räntan på sparkonton har höjdes med 20 
räntepunkter under fjärde kvartalet. Detta gav ett stort inflöde till 
inlåningen. Inlåningsbalansen ökade med 1,3 miljarder SEK under 
fjärde kvartalet. 
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Moderbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för perioden 
januari till december uppgick till 53 MSEK (39) och för fjärde kvar-
talet till 11 MSEK (9) och avser koncerninterna administrativa tjänster. 
Resultat före skatt uppgick för perioden januari till december till 
42 MSEK (1) och för fjärde kvartalet till 48 MSEK (7). Resultat efter 
skatt uppgick för perioden januari–december till 32 MSEK (0) och för 
fjärde kvartalet till 38 MSEK (6). Moderbolagets likvida medel uppgick 
den 31 december 2015 till 17 MSEK (2) och eget kapital uppgick till 
711 MSEK (306). 

Collectoraktien
Collectors aktie (”COLL”) noteras på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan 
sedan den 10 juni 2015. Vid periodens slut var sista betalkursen för 
Collectoraktien 127 SEK att jämföra med noteringskursen den 10 juni 
på 55 kr. Collectors marknadsvärde uppgick den 31 december till 
cirka 12 miljarder  SEK och antalet aktieägare var cirka 4 000 st.

Aktiekapital
Aktiekapitalet per den 31 december 2015 uppgick till 9 335 550 SEK 
fördelat på 93 355 502 stamaktier. Bolaget har en (1) aktieserie. Varje 
aktie berättigar ägaren till en röst vid bolagsstämman. 

Utdelning
Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer Collector att fokusera på 
tillväxt vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller helt ute-
bli på medellång sikt. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2015.

Närståenderelationer
Collector tillhandahåller inkassotjänster till Balder. Collector har även 
fastighetskrediter till Oscar Properties. Dessa transaktioner sker på 
marknadsmässiga villkor. Inlåning finns från närstående och är till 
gällande marknadsvillkor för Collectors inlåningskonton.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I januari 2016 genomfördes emission av ett certifikatprogram om 
500 MSEK. I Finland lanserades Fastighetskrediter i januari då den finska 
fastighetsmarknaden bedöms ha god tillväxt med attraktiv riskprofil. 

Årsstämma 2016
Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 28 april kl. 15.00 på 
Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, i Göteborg. Kallelse 
till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före 
årsstämman. Årsredovisningen för 2015 beräknas finnas tillgänglig på 
collector.se från och med den 6 april.

Presentation för investerare, analytiker och media
En direktsänd webcast/telefonkonferens hålls den 11 februari, 2016 
kl. 12.00 (CET) på Operaterrassen i Stockholm där CEO Stefan 
Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten. 
Presentationen hålls på engelska och visas även via webcast i 
realtid på www.collector.se. För att deltaga i telefon konferensen ring 
+46 8 566 426 63. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella 
risker: marknadsrisk (valutarisk, prisrisk, ränterisk i verkligt värde, 
ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens över-
gripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. 

Koncernen använder derivatinstrument för viss riskexponering. Risk-
hanteringen sköts av koncernens ledning enligt policies som fast-
ställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för 
den övergripande riskhanteringen som för specifika områden såsom 
valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt användning av derivat och 
liknande finansiella instrument. 

Koncernens riskstruktur och dess risk-, likviditets- och kapitalhantering 
beskrivs detaljerat i prospektet ”Inbjudan till förvärv av aktier i Collector 
AB (publ)” sid 5–7 och 65–70 som finns att tillgå på www.collector.se. 
Inga väsentliga förändringar har därefter skett som inte redogjorts i 
denna delårsrapport. 

Finansiell företagsgrupp
Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en finansiell företagsgrupp 
(konsoliderad situation) med dotterbolagen Collector Bank AB, 
PayPort GmbH samt Collector Norge AS. Samtliga bolag är full-
ständigt konsoliderade. Collector Finland Oy är per den 1 april 2015 
infusionerat i Collector Bank AB. Filialen i Finland heter Collector 
Bank AB, Suomen sivuliike. Hela den finansiella företagsgruppen står 
under Finans inspektionens tillsyn och omfattas av Finansinspektionens 
regler för kapitaltäckning och stora exponeringar. Colligent Inkasso AB 
är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ) men är inte inkluderat 
i den finansiella företagsgruppen. 

Anställda
Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden januari– 
december 2015 till 264 st (FTE). Under fjärde kvartalet var medel-
antalet anstäIlda 276 st (FTE). I antalet heltidstjänster inkluderas 
visstids anställda men ej föräldra- eller tjänstledig personal. 

Övrigt

Aktieägare
Fastighets AB Balder
StrategiQ Capital
Ernström Finans
Swedbank Robur Fonder 
Skandinaviska Enskilda Banken
Helichrysum Gruppen (Lena Apler)
Muirfield Invest Aktiebolag
Andra AP-fonden
Övriga aktieägare
Total

%
44,1 %
12,7 %

9,5 %
6,5 % 
3,8 %
3,7 %
3,2 %
3,0 %

13,5 %
100 %

ÄGARSTRUKTUR 2015-12-31
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moder bolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

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

Göteborg den 10 februari 2016

Styrelsen, 

Lena Apler, Ordförande 

Erik Selin, Vice ordförande 

Johannes Nyberg

Claes Kinell

Christoffer Lundström    

Helena Levander  

Vilhelm Schottenius       

Stefan Alexandersson, CEO

Kontakt 
För ytterligare information kontakta: 

CEO Stefan Alexandersson  |  Tel: +46 706-07 38 87  |  E-post: stefan.alexandersson@collectorbank.se  

CFO Pia-Lena Olofsson  |  Tel: +46 708-58 04 53  |  E-post: pia-lena.olofsson@collectorbank.se

IR Clara Bolinder-Lundberg  |  Tel: +46 707-19 84 43  |  E-post: clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Collector ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.15 (centraleuropeisk tid) den 11 februari 2016,.

Kommande rapporttillfällen

6 april 2016  
Årsredovisning 2015

28 april 2016  
Delårsrapport januari–mars

Årsstämma

20 juli 2016   
Delårsrapport januari–juni

27 oktober 2016 
Delårsrapport januari–september
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Belopp i MSEK Not Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014

Intäkter 2 330 275 1 187 916

330 275 1 187 916

Rörelsens kostnader

Personalkostnader –49 –44 –173 –160

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –8 –7 –28 –22

Andra vinster/förluster netto –1 0 –1 0

Övriga kostnader 4 –134 –121 –536 –396

Rörelsens kostnader –192 –172 –738 –578 

Rörelseresultat 138 103 449 338

Resultat från finansiella poster

Resultat från försäljning av dotterbolag – –1 – –1

Finansiella intäkter 0 2 0 6

Finansiella kostnader –18 –25 –78 –99

Resultat efter finansiella poster 120 79 371 244

Inkomstskatt –29 –19 –85 –56

Årets resultat 91 60 286 188

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 91 60 286 188

Innehav utan bestämmande inflytande – – – –
91 60 286 188 

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

– Före utspädning 0,98 0,70 3,16 2,35

– Efter utspädning 0,98 0,70 3,16 2,35

Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014

Årets resultat 91 60 286 188
Övrigt totaltresultat – – – –

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

Valutakursdifferenser –1  –2 –4 0

Summa totalresultat för perioden 90 58 282 188

Hänförligt till:

– Moderbolagets aktieägare 90 58 282 188

– Innehav utan bestämmande inflytande – – – –

90 58 282 188

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Koncernen

RESULTAT

Koncernen
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Belopp i MSEK Helår 2015 Helår 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 7

8 7

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  87 63

Goodwill 71 72

158 135

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella placeringar 149 –
Uppskjuten skattefordran – 2
Utlåning och andra fordringar 4 633 3 060

4 782 3 062

Summa anläggningstillgångar 4 948 3 204

Omsättningstillgångar

Utlåning och andra fordringar 4 064 2 589

Derivatinstrument 45 –

Övriga fordringar 175 131

Likvida medel 825 637

Summa omsättningstillgångar 5 109 3 357

SUMMA TILLGÅNGAR 10 057 6 561

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (93 355 502 aktier) 9 7

Reserver –7 –3

Övrigt tillskjutet kapital 801 401

Balanserad vinst, inkl årets resultat 846 590

Summa eget kapital 1 649 995

Långfristiga skulder
Upplåning 245 510

Uppskjutna skatteskulder 66 53

311 563

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 34 20

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 258 135

Aktuella skatteskulder 36 11

Övriga kortfristiga skulder 159 139

Upplåning 7 610 4 699

Derivatinstrument – 1

8 097 5 003

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 057 6 561

BALANSRÄKNING

Koncernen
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Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i MSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet  

kapital Reserver
Balanserad  

vinst Summa

Innehav utan  
bestämmande  

inflytande
Summa  

eget kapital

IB per 1 januari 2014 6 200 –3 432 635 – 635
Totalresultat
Årets resultat 188 188 188

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser 0 0 0
Övrigt totalresultat – – –
Summa totalresultat – – 0 188 188 – 188

Transaktioner med aktieägare
Nyemission preferensaktier 0 2 2 2

Nyemission stamaktier 1 199 200 200
Utdelning preferensaktier 0 0 0
Ordinarie utdelning –30 –30 –30
Summa transaktioner med aktieägare 1 201 – –30 172 – 172

UB per 31 december 2014 7 401 –3 590 995 – 995

IB per 1 januari 2015 7 401 –3 590 995 – 995
Totalresultat
Årets resultat 286 286 286

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser –4 –4 –4
Övrigt totalresultat – – –
Summa totalresultat – – –4 286 282 – 282

Transaktioner med aktieägare
Nyemission stamaktier 0 400 400 400
Fondemission stamaktier 2 –2 0 0
Utdelning preferensaktier –2 –2 –2
Kostnader vid nyemission (netto) –26 –26 –26
Summa transaktioner med aktieägare 2 400 – –30 372 – 372

UB per 31 december 2015 9 801 –7 846 1 649 – 1 649
  

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Koncernen
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Belopp i MSEK Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 120 79 371 244
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 40 35 134 19

160 114 505 263
Betald skatt –4 –6 –36 –39
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital 156 108 469 224

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital –1 257 –567 –3 085  –1 616

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 101 –459 –2 616 –1 392

Kassaflöde från investeringsverksamheten 12 –13 –204 –35

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 195 620 3 009 1 539 

Periodens kassaflöde 106 148 189 112

Likvida medel vid årets början 722 485 637  522

Kursdifferens i likvida medel –3 4 –1 3

Likvida medel vid årets slut 825 637 825 637

KASSAFLÖDE

Koncernen
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Resultaträkning, Moderbolaget
Belopp i MSEK Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014

Rörelseintäkter 11 9 53 39

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  –10  –6  –49 –34
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  –3  –3  –12 –10
Rörelseresultat  –2 0  –8 –5

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag –  –1 – –1
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster  –2  –1  –8 –6

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 50 7 50 7
Resultat före skatt 48 7 42 1

Inkomstskatt  –10  –1  –10 –1
Årets resultat 38 6 32 0

Moderbolaget
RESULTATRÄKNING
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Belopp i MSEK Helår 2015 Helår 2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 28 25

28 25
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 5

6 5
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 742 392 
Andra långfristiga fordringar 5 5
Uppskjuten skattefordran 0 2

747 399
Summa anläggningstillgångar 781 429

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 20 15
Övriga fordringar 17 13
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 3 

41 31

Kassa och bank 17 2
Summa omsättningstillgångar 58 33
SUMMA TILLGÅNGAR 839 462

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (93 355 502 aktier) 9 7
Reservfond 18 18

27 25
Fritt eget kapital

Överkursfond 762 362
Balanserat resultat  –111 –81
Årets resultat 32 0

683 281

711 306
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 4 14

4 14
Kortfristiga skulder
Inlåning från allmänheten 1 1
Leverantörsskulder 6 5
Skulder till koncernbolag 111 130
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 5

124 141
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 839 462

Moderbolaget
BALANSRÄKNING

13



Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg  |  Telefon +46 10 161 00 00  |  E-post info@collector.se  |  www.collector.se  

14

Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsprinciper

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

Några nya eller reviderade IFRS eller tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning, resultat 
eller upplysningar. Tillämpade redovisningsprinciper och bedömningsgrunder i delårsrapporten överensstämmer med de som tillämpas 
i årsredovisningen för år 2014.

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

Resultaträkning ÅRKL

Not 1 

Belopp i MSEK Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014

Rörelsens intäkter

Ränteintäkter 411 163 963 571
Räntekostnader –18 –25 –78 –99
Provisionsintäkter –52 * 32 19 102
Provisionskostnader –27 –25 –103 –74
Övriga rörelseintäkter –29 * 81 205 248
Summa rörelseintäkter 285 226 1006 748

Rörelsens kostnader

Allmänna administrationskostnader –77 –58 –272 –227
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar –7 –6 –28 –22
Övriga rörelsekostnader –58 –57 –243 –186
Summa kostnader före kreditförluster –142 –121 –543 –435

Resultat före kreditförluster 143 105 463 313

Kreditförluster, netto –22 –25 –92 –69
Rörelseresultat 121 80 371 244

Skatt på årets resultat –30 –20 –85 –56
Årets resultat 91 60 286 188

K/I-tal 0,50 0,54 0,54 0,58

* Omklassificeringar har skett under kvartalet 
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Intäkter per väsentlig intäktsslag

Not 2

Belopp i MSEK Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014

Koncernen

Kredithantering 23 11 95 70
Provisionsintäkter – 52 * 32 19 102
Ränteintäkter 411 161 963 565
Övriga intäkter – 52 * 71 110 179

330 275 1 187 916

* Omklassificeringar har skett under kvartalet  

Segmentsredovisning

Not 3

Belopp i MSEK (Q4 2015) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 218 112  – 330
Intäkter, internt 14 9  –23  –
Summa intäkter 232 121  –23 330

Resultat före skatt 73 47  – 120

Utlåning och andra kundfordringar 5 420 3 277 8 697

Belopp i MSEK (Q4 2014) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 171 104  – 275
Intäkter, internt  – 19  –19  –
Summa intäkter 171 123  –19 275

Resultat före skatt 40 39  – 79

Utlåning och andra kundfordringar 3 740 1 909 5 649

Belopp i MSEK (helår 2015) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 804 383  – 1 187
Intäkter, internt 57 38  –95  –
Summa intäkter 861 421  –95 1 187

Resultat före skatt 238 133  – 371

Utlåning och andra kundfordringar 5 420 3 277 8 697

Belopp i MSEK (helår 2014) Privat Företag Elimineringar
Collector 

koncernen

Intäkter, externa kunder 602 314 – 916
Intäkter, internt 34 47 – 82 0
Summa intäkter 636 362 – 82 916

Resultat före skatt 150 94 – 244

Utlåning och andra kundfordringar 3 740 1 909 – 5 649



Collector AB (publ) 556560-0797, Box 119 14, 404 39 Göteborg  |  Telefon +46 10 161 00 00  |  E-post info@collector.se  |  www.collector.se  

16

Övriga kostnader

Not 4

Belopp i MSEK Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014

Koncernen

Provisionskostnader 27 25 103 74 
Kredithanteringskostnader 14 15 61 52
Kostnader förvärvade kreditstockar 11 9 46 38
Kreditförluster, netto 22 25 92 69
Portokostnader 13 10 42 34
Administrationskostnader 28 14 99 67
Övriga rörelsekostnader 19 23 93 62

134 121 536 396
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Kapitaltäckning

Företagsgruppen

Kapitalkrav Helår 2015 Helår 2014

Kreditrisk 616 398
Marknadsrisk 3 2
CVA-risk 1 1
Operativ risk 108 86

Totalt kapitalkrav 728 487

Sammanställning av kapital

Överskott av kapital 813 419

Kapitaltäckningskvot 2,12 1,86

Total kapitalrelation 16,9 % 14,9 %

Helår 2015 Helår 2014

Exponeringar företagsgruppen 
(Kreditrisk) Exponering

Riskvägt 
belopp

Minimikrav 
(8 %) Exponering

Riskvägt 
belopp

Minimikrav 
(8 %)

Kommun och andra 
samfälligheter 165 – – 111 – –
Institutexponeringar 836 167 13 494 99 8

Företagsexponeringar 2 530 2 530 202 1 309 1 309 105

Hushållsexponeringar 4 732 3 549 284 3 134 2 350 188

Oreglerade poster 970 970 78 828 828 66

Övriga poster 481 481 38 394 394 32

Totalt 9 714 7 697 616 6 270 4 980 398

Collector AB (publ) är moderholdingbolag i en konsoliderad situation där dotterbolagen Collector Bank AB, Payport GmbH samt Collector Norge AS ingår. Collector 
tillämpar schablonmetoden för att beräkna kreditrisk. För operativa risker tillämpas basmetoden.

Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in årets resultat i kapitalbasen. En översiktlig granskning har gjorts av årsresultatet  vilket har medfört att årets 
resultatet har tillgodoräknats i kapitalbasen. 

Företagsgruppen

Kapitalbas Helår 2015 Helår 2014

Eget kapital 1 650 995
Avdrag ej granskad vinst – –
Avdrag immateriella tillgångar –109 –89
Primär kapital 1 541 906
Supplementärt kapital – –

Avdrag från primärt och supplementärt kapital – –
Utvidgad kapitalbas – –
Kapitalbas 1 541 906

Not 5

Kapitalrelationer och buffertar Helår 2015 Helår 2014

Kärnprimärkapital 16,9 % 14,9 %
Primärkapital 16,9 % 14,9 %
Totalt kapital 16,9 % 14,9 %
Institutsspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital enligt artikel 92,1a och buffertkrav) som procentandel av
riskvägt exponeringsbelopp

                           
7,8 %

                                                                                                                                 
7,0 %

Varav: minimikapitalkrav 4,5 % 4,5 %

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

Varav: krav på kontracyklisk buffert 0,8 % –
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert som procentandel av riskvägt exponeringsbelopp 9,1 % 7,9 %
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Beräkning av verkligt värde

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

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2015.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – 45 – 45 
Finansiella placeringar – 144 – 144
Summa tillgångar – 189 – 189

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

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

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2014.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument – – – –

Finansiella placeringar – – – –

Summa tillgångar – – – –

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument som innehas för handel (valutaderivat) – 1 – 1
Summa skulder – 1 – 1

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

Finansiella instrument i nivå 2.
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 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.
  Notera att alla verkliga värden som fastställts med hjälp av värderingstekniker återfinns i nivå 2.
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