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F orv a ltn i ngsberattelse 

Koncerncn 
AK Nordic AB (Bolaget) lir ett helagt dotterbolag till Aktiv Kapital Po1tfolio AS (NO 942464347), som ar 

100 % agt av PRA Group Europe AS (NO 960 545 39, tidigare Aktiv Kapital AS). Aktiv Kapital koncernen blev 

i juli salt fran Geveran Trading Co. Ltd till det amerikanska bolaget PRA Group Inc (3556815). PRA Inc lir en 

av varldens ledande investerare i forfallna fordringar och har sitt huvudkontor i Northfolk, Virginia USA. 

Verksa m he ten 
Bolaget ar ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditnrnrknadsbolag. Bolagets verksamhet ar inriktad 

pa forvarv och fdrvaltning av krcditpmtfoljer. Kreditportloljerna omfattar saviil fungerande som forfallna 
konsumentkrediter. Bolaget lir verksamt i Sverige, Norge och Italien. Dom Osterrikiska po11foljerna 

saldes i slutet av december till koncernbolaget PRA Group Osterreich P011folio Gmbh med en vinst om 69 334 tk 

Bolaget finansierar sig delvis genom att under bifirman AK Spar bedriva inl1\ningsverksamhet via en 

internetbaserad tjanst. Sparkonton i AK Spar omfattas av den statliga insattningsgarantin for belopp upp 

till motsvarande i 100 000 €. Vid bokslutsdagen uppgick inlaningen till 216 270 tkr (220 332). 

Bolaget ager och fdrvaltar kreditportfciljer i Norge, 6sterrike och Italien genom en filial i Oslo. Sammanlagt 

forvaltar filialen kreditp01tfdljer med ett bokf61t varde om I 304 856 tkr (1 178 458). 

Po1tfciljindrivning sker dels av annal koncernbolag och dels via externa bolag. 

l Sverige sa bestar verksamheten framst av hantering av inlaningsverksamheten AK Spar. 

Balansomslutningen vid periodens utgang var I 522 266 tkr ( I 253 648). Rorelseresultatet for 2014 var 

452 415 tkr (223 555). Hogre intakter for 2014 ar framst hanforliga till flertalet inkop av po1tfoljer i ltalien och 
Norge samt en vinst om 69 334 tkr vid forsaljning av de osterrikiska portfoljerna till koncernbolaget PRA Group 

Osterreich Portfolio Gmbh. 

Under aret har bolaget forvarvat fem po11foljer i Norge och nio portfoljer i Italien. 

Likviditet 

Utlaning till kreditinstitut, dvs kassa och banktillgodohavanden, uppgick per bokslutsdagen till 

38 370 tkr (44 540). 

Kapitaltiiclming 

Kapitaltlickningskvoten uppgick till 4,72 (4,20) vid balansdagen. 

Soliditeten motsvarar 72 % (47 %) vid arsskiftet. 

Det nya forslaget om kontracyklisk buffer! pa I % fran Fl kommer forst att galla fran 13 september 20 I 5 och 

nagot beslut om kapitalkonserveringsbuffert pa 2,5 % har annu inte fattats och darmed bedoms paverkan pa 
2014 inte vara vasentlig. y 
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Riskhantering, riskkontroll och rapportering 

Risk definieras som en potentiell negativ paverkan pa ett f<iretag och som kan uppsta pa grund av pagaende 

interna processer eller framtida interna eller externa handelser. I riskbegreppet ingi'tr <leis sannolikheten for 

att en handelse intraffar, dels den paverkan handelsen skulle kunna ha pa foretaget. 

Styrelsen beslutar om nivan for risktagandet i verksamheten och har genom riskpolicy tordelat ansvar och 

befogenheter betraffande riskhanteringen som skapar en struktur for bcslutsfattandet i riskfragor. De 

viktigaste beslutsfattarna i denna ar styrelse, VD samt risk manager som tar aktiv de] i framtagandet av 

riktlinjer for riskhanteringen. Dessa riktlinjer ar faststallda av styrelsen och utvarderas lopande. 

Riskfunktionen ar fristaende fran affarsvcrksamheten och risk manager rapporterar till VD och styrelse. 

Riskfunktionen ansvarar for att lopande pa aggregerad niva folja upp och rappo11era till styrelse och 

bolagsledning samtliga marknads-, likviditets-, kredit- och operativa risker. 

Ansvaret for legala och etiska risker ar uppdelat mellan bolagets compliancefunktion och risk

managementfunktionen. VD har forvaltningsansvaret for bolagets verksamhet i Sverige. 

Styrelsen ansvarar for bolagets p01ifoljverksamhet. Portfoljerna fcirvaltas i Norge. 

Finansinspektionens foreskrift om tillsynskrav och kapitalbuffe11ar FFFS 2014 : I 4 alagger all a finansiella 

f6retag under Finansinspektionens tillsyn att uppratthalla och underhalla en intern kapitalutvardering (IKU). 

Kreditrisk och kreditkvalitet 

Av bolagets riskpolicy nar <let gaiter kreditrisker framgar att bolaget i huvudsak skall bedriva kreditgivning 

genom forvarv av forfallna fordringspo11foljer. Va1je kopt po11f6Ij ska II besta av ett sto11 antal homogena 

krediter huvudsakligen mot privatpersoner. Forvarvspriser skall baseras pa interna erfarenheter av lik

vardiga portf61jer. Uppfoljning av lopande kassafloden per portfolj skall foljas upp mot kalkylerade kassa

floden som gjordes upp vid forvarvstidpunkten. 

Fokus for riskkontrollen ar att analysera kassaflodet fran respektive portfolj och jamfdra mot dels prognos, 

<leis om avvikelse mot prognos firms, kontrollera det boktorda vardet och faststalla eventuella nedskriv

ningsbehov. 

I3olagets kreditportf61j bestar i huvudsak av portf6ljer av forfallna fordringar som kopts till ett varde 

vasentligt under krediternas nominella varde. Det bokforda vardet utgors av anskaffningsvardet minskat 

med gjorda avskrivningar. 

Med kreditrisk menas risken att bolaget inte erha ller betalning enligt bokfort varde pa respektivc portfdlj 

eller tvingas att gora nedskrivningar orsakade av ett stimre kassaflode fran port fo ljen an forvantat. 

Dessutom firms exponeringar hanforliga till kreditrisk i form av medel pa konton i andra nordiska banker. 

Bolagcts likvida medel bestar huvudsakligen av banktillgodohavanden och andra kortfristiga finansiella 

tillgangar som ar betalbara pa anfordran. Likvida medel ar placerade hos etablerade finansinstitutet DNB 

dar risken for fdrluster bedoms som ytterst liten. Enligt Standard & Poor's sa ar kreditbetyget for DNB's ko11a 

placeringar A- och for langa placeringar A+ . Bolagets exponeringsbelopp for krcditrisker var per 

201 4- 12-3 1 I 421 Mkr. Kapitalkravet for kreditrisk per 201 4- 12-3 1 beraknat enl igt standardmetoden uppgick 

till 11 3,7 mkr, fdregaende ar 96,4 mkr. 

Y-
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I Bolagets IKU har beriikning gjorts av buffe1ikrav och kapitalbehov som Bolaget anser sig behova utover 

kapitalkravet. Detta s.k Pelare 2 kapital har Bolaget for 2014 beraknat till 4,0 mkr for koncentrationsrisk i 

kreditp01ifoljen. 

Buffe1ikravet bestar av tre delar, kapitalkonserveringsbuffe1i, kontracyklisk buffe1i och kapitalplaneringsbuffert. 

Bada buffe1iarna rliknas pa det sammanlagda exponeringsbeloppet for marknadsrisk, kreditrisk och operativ risk. 

Buffe1ikrav i IKU 

Kapitalkonserveringsbuffe1i 

Kontracyklisk buffert 

Kapitalplaneringsbuffe1i 

Totalt 

Exponeringsbelopp (tkr) 

I 819 191 

1819191 

0 

Procent 

2,5% 

1,0% 

Buffe1ikrav (tkr) 

45 480 

18 192 

0 

63 672 

Det s.k Pelare 2 kapitalet bar Bolaget for 2014 berliknat till 3 975 tkr. Delta bestar uteslutande av kapital fur att 

att tiicka koncentrationsrisk i kreditpo1ifoljen. 

Koncentrationsrisk i kreditportfoljcn 
Nagon koncentrationsrisk avseende namnkoncentration kan man inta tala om nlir det giiller bolagets 

portfoijer eftersom exponeringarna lir spridda pa ett mycket start antal fordringar mot privatpersoner. 

I bolagets !KU har koncentrationsrisker for sektorkoncentration beaktats genom att som pelare 2 risk 

siitta av 4 % av kapitalkravet for kreditrisk 3 975 tkr och kapitalkravet till 5 963 tkr. 

Kapitalbas 
Bolagets kapitalbas uppgick per 2014-12-31 till 774 mkr (583 ). Detta bclopp byggs upp av foljande poster. 

Belopp i tkr 2014 2013 

Aktiekapital 

Reservfond 

Balanserade vinstmedel och ovriga reserver 

78 % (78 %) av obeskattade reserver 

Vinst under are! som lir verifierad* 

I mmateriella anlaggningstillgangar 

Totalt primlirlrnpital 
Bolaget saknar supplementiirt kapital. 

*Sarskild granskning for 2014 bar intc utforts 

Marknadsrisl<er 

53 840 

6 100 

716 086 

0 

0 
-2 006 

774 020 

53 840 

6 100 

350 55 L 

7 020 

174674 

-9 422 

582 763 

Marknadsrisken i bolaget utgors av en valutarisk och ar hanforlig till potifoljer bokforda i norska 

kronor och euro som kommer fran portfoljer i Norge och ltalien. 

Nagra andra vlisentliga rnarknadsrisker an namnda valutakursrisk har inte identifierats. Exponeringsbeloppet 

for marknadsrisker uppgick per 2014-12-31 till 5 963 tkr. 

Bolagets policy nlir det giiller valutarisker lir att kreditportfuljer skall finansieras i samma valuta som 

po11foljens ingaende krediter ar i. 

'r 
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Valutalrnrsrisk 
Bolaget ar exponerat for valutakursrisk genom att nastan hela balansrakningens tillgangssida bestar 
av fordringar i euro och norska kronor. Bolagets policy ar att valutarisker skall minskas prima11 genom att 

finansieringen av bolagets portfoljer sker i samma valuta som portfoljernas kassatloden. Hantering av 
kvarvarande valutakursrisker sker pa koncernniva i PRA Group Europe AB. AK Nordic AB far de! i detta 

valutaskydd genom ett swapavtal med moderbolaget. Euron ar till 100 % valutasakrad . 

Per 2014-12-31 hade bolaget foljande nettoexponeringar i utlandsk valuta uttryckt i TSEK: 

Resultatpaver
kan (Tkr) vid 

Exponering Tkr 

I 03 554 

1 % forstarkn
i ng av svenska 
kronan 

Norska kronor 

Rantcrisk 
Ranterisker uppkommer om <let finns loptidsobalans mellan bolagets ti llgangs- och skuldsida. 
Kassaflodet fran bolagets portfoljer ar resultat av uppgorelser med galdenarerna dar galdenaren betalar 

-1 03 5 

ett overenskommet belopp per manad eller gor storrc engangsinsattningar. Overenskomna betalningsplaner 

paverkas i princip inte av det allmanna rantelaget, Bolagets finansiering sker med eget kapital, koncernintcrna 
Ian och med inlaning fran allmanheten. De koncerninterna lanen och inlaningen fran allmanheten loper med 

rorlig ranta. 

Ranterisken bestar i hogre upplaningskostnader vid en ranteuppgang eftersom bolaget inte kan kompensera 

sig med hogre utlaningsrantor. Den beraknade kostnadsokningen tas over bolagets resultatrakning sa lange 
som det finns ett positivt resultat som overst iger kostnadsokningen. Ranterisken beraknas med en parallell

forskjutning av rantekurvan med 200 bp och den okade rantekostnaden ar beraknad till 5 579 tkr fore skatt 

bokfors direkt over bolagets resultatrakning med 5 579 tkr. 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk ar risken for att bolaget inte kan infria kortsiktiga betalningsforpliktelser. Likviditetsrisken 
finns i bolagets refinansiering, att spararna tar ut inlanade medel eller att koncernmoderbolaget forlorar sin 

mojlighet till kreditfacilitet. Risken maste bedomas som lag da spararna hit1ills visat sig vara en stabil kalla till 
refinansiering och mot bakgrund av bolagets stabila och starka resultatutveckling ar det inte troligt att 
PRA Group Europe AS skulle forlorn sin kreditfacilitet. 

Bolagets policy nar det galler likviditetsrisker ar att likviditetsriskcn i bolaget skall vara lag. For att upp

fylla detta arbetar bolaget med i huvudsak tva kallor till finansiering. En koncernintern kreditfacilitet och 
inlaning fran allmanheten. Bolaget haller en likviditetsreserv pa minst 30 % av vid var tid inlanade medcl 
fran allmanheten. 

Bolaget arbetar dessutom med god likvid itetsplanering och gor rullande likvid itetsprognoser fran en vecka 
upp till mer an ett ar. Likviditesrisk mats och rapporteras lopande till styrelse och foretagslcdning. 

·y 
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Liiptidsnnnlys 
In- och upplaning fran allmanheten 

2014 

2013 

lnlaning fran koncernbolag 

2014 

2013 

Krcditrisk 

betalbara pa anfordran 

216 270 

220 332 

betalbara pa anfordran 

182 172 

246 029 

Portfoljerna bestar huvudsakligen av kopta forfallna krediter utan sakerhet. Sa Hinge som det firms osakerhet om 

galdenarernas fonnaga att betala sina skulder sa kommer det att finnas vasentliga risker fdrknippade med 

indrivningen. Bolagets bedomning ar att den faktiska kreditrisken ar begransad pa grund av den rabatt som 

erhalls vid forvarv av portfoljerna. I syfte att hantera kreditrisken investerar PRA Group koncernen i personal 

med bred erfarenhet av kredithantering och indrivning samt analys av portfdljer. Darutover investerar 

koncernen i IT system och en generisk affarsmodell for samtliga lander vilket okar kontrollen och minskar risken. 

AK Nordic koper dessa tj anster fran koncernbolag. 

Bolagets maximala exponering mot kreditrisk framgar av balansrakningen. 

Opcrativ risk 
Operativ risk ar risken for direkt eller indirekt forlust pa grund av icke andamalsenliga eller misslyckade 

interna processer, rnanskliga fel och felaktiga system eller externa handelser. 

Generellt sett ar risknivan for operativa risker i bolaget lag. Detta styrks av att det historiskt sett i princip 

saknas incidenter harforliga till operativa risker trots att bolaget bedrivit nuvarande verksamhet sedan 1981 . 

Analys av operativa risker har genomforts i samband med att bolagets JKU har tagits fram. I denna analys 

har man bl.a behandlat legala risker, IT-risker samt ryktesrisker men bland dessa har inte ni\gra vasentliga 

operativa risker kunnat identifieras. 

Bolagets policy nar det galler operativa risker ar att kontinuerligt se over interna processer och arbets

rutiner. Analys av operativa risker skall minst en gang per ar genomforas med valda delar av personalen 

t.ex i samband med att IKU:n uppdateras. 

Bolagets riskmanagementfunktion utvarderar analysen ocb avgor vad som kan klassas som vasentliga 

operativa risker. Resultatet av operativ riskanalys och vad som betecknas som vasentliga operativa risker 

rapp01teras till styrelsen och ledningsgruppen. Vaije vasentl ig risk har ett hanteringsprogram 

som anger hur bolaget skall arbeta med risken for att minimera eller overvaka den. Ansvarig for att upp

ratta hanteringsprogram for vasentliga operativa risker samt att rapportera lopande arbete med riskerna 

ar risk manager. 

Kapitaltiickningskravet beraknas for operativ risk enl igt basmetoden som innebar att kapitalkravet ar 15 % 

av den s.k intaktsindikatorn som beriiknas som ett genomsnitt av de tre senaste fiskala arens omsiittning. 

Ar 2014 ar det omsattningen under aren 20 11-201 3 som utgor beriikningsgrnnden for kapitalkrav avseende 

operativa risker. Exponeringsbeloppet for operativa risker per 2014- 12-3 1 uppgick till 552 730 tkr. 

Kapitalkravet per 2014- 12-3 1 uppgick t ill 44 2 18 tkr. 

~ 
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Ovriga risker 
Utover de risker som redovisas ovan har i IKU:n utvarclerats regulatoriska risker, affarsrisker, ryktesrisker 

och strategiska risker. lngen av dessa har dock bedomts som nagon vasentlig risk varfor nagot kapital 

inte har satts av i JKU:n for dessa risker. 

Bolagets policy nlir det galler dessa risker ar att kontinuerligt utvardera dessa och fdlja upp <less inverkan 

pa bolaget. Rappmiering skall ske till styrelsen och ledning tillsammans med en bedomning av den 

ekonomiska risken for bolaget. 

Viisentliga hiindelse1· under riikenskapsaret och efter <less utgaug 
Bolaget har fdrvarvat sex stycken fordringspo1tfoljer i Italien efter rakenskapsarets utgang. 

Nyckeltal och nyckeltalsdefinitioncr 
Resultat och stallning 

Oversikt tkr 2014 2013 2012 2011 2010 
Rantenetto -13 575 -15 169 -7 202 -6 599 -3 774 

Rorelseintakter 768 647 480 479 432 221 376 781 351 936 
Rorelsekostnader efter kreditforluster -302 657 -241 755 -171 886 - 180 110 -185 679 

Roreseresultat 452 415 223 555 253 133 190072 162 483 

Arets resultat 327 368 174 674 185 174 169 994 89 896 

Utlaning till kreditinstitut 38 370 44 540 36 556 80 453 1 382 

Utlaning till allmanhet I 305 107 I 179 587 90 I 985 623 505 585 383 
Derivat instrument 18 835 2 0 16 n/a n/a n/a 

6vriga tillgangar 21 618 19 989 8 029 32 037 48146 

lnlaning frlin allrnanheten 216 270 220 332 126 166 171 546 30 694 
6vriga skulder 202 602 439 151 285 948 158638 307 931 

Obeskattade reserver 0 9 000 23 000 24 798 35 358 
Eget kapital 1103394 585 165 522 348 38 1 013 260 928 
Balansomslutning 1 522 266 I 253 648 957 462 735 995 634 911 
Soliditet % 72% 47% 56% 54% 45% 
Kapitaltackningsgrad % 38% 34% 58% 59% 44% 
Vinstmarginal % 46% 36% 43% 37% 34% 

Avkastning pa tillgangar i % 22% 14% 19% 23% 14% 
Medelantal anstallda 2 2 2 12 

Nyckeltalsclefinitioner 
So/iditet 

Eget kapital inklusive kapitalandel av obeskattade reserver i procent av totala tillgangar vid arets utgang. 

Kapitalttick11i11gsgrad 

Kapitalbasen i procent av bolagets totala riskvagda belopp. 

Vi11stmarginal 

Resultat fore bokslutsdispositioner med avdrag for 22% schablonskatt stalld i relation till 

rorelsei ntakter. 

Avkast11i11g pa tillgangar 

Nettovinsten i relation till balansomslutningen 

~ 
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Forslag till vinstdisposition 
Till arsstammans forfogande star fdljande fritt eget kapital att disponera: 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Totalt 

kronor 

kronor 

kronor 

Styrelsen foreslar alt vinstmedlen disponeras sa att: 

utdelas till moderbolaget kronor 

i ny rakning overfdrs kronor 

716085861 

327 367 869 

I 043 453 730 

728 810 386 

314 643 344 

1 043 453 730 

Styrelsens yttrande enligt 18 knp 4 § nktiebolngslngcn 2005:551 avseende foreslagen 
vinstutdelning 2013 

Styrelsen har beslutat att fdresla aliieagarna alt pa arsstamman den 30 juni 2015 besluta om vinstutdelning till 

ett sammanlagt belopp om 728 810 386 kronor. Detta yttrande ar framtaget i enligru:t med bestammelsen i 

18 kap 4 § aktiebolagslagen och utgor styrelsens bedomning av om den fdreslagna vinstutdelningen ar 

forsvarlig med hansyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. 

Bolagets ekonorniska stallning per den 2014-12-31 framgar i denna arsredovisning. I arsredovisningen 

anges ocksa principerna som tillampats for viirdering av tillgangar, avsattningar och skulder, 

Den foreslagna utdelningen aventyrar inte de investeringar som planeras for bolagets fortsatta utveckling, 

samt bolagets fdrmaga att i ratt tid fullgora foreliggande betalaningsfdrpliktelser. 

Vidare ar det styrelsens bedomning att storleken pa <let egna kapitalet sasom det redovisats i arsredovisningen 

star i rimlig proportion till bolagets verksamhet och danned forenade risker med beaktande av den toreslagna 

utdelningen. 

Utdelningsforlagets forsvarligl,et 

Mot bakgrund av <let ovan angivna, vad som i ovrigt kommit till styrelsens kannedom och dess bedornning 

av bolagets ekonomiska stallning ar styrelsens uppfattning att utdelningen ar forsvarlig. Utdelningen ar ocksa 

helt forsvarlig med hansyn tagen till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker staller pa 

storleken av bolaget eget kapital, likviditet och stallning i ovrigt som aerfinns i aktiebolagslagen 17 kap 3 §. 

\v-
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Resultatrakning 

Tiu 

Ranteintakter 

Rantekostnader 

Rii11te11etto 

Nettoresultat av finansiella trnnsaktioner 

6vriga rorelseintakter 

Summa rorelseintiikter 

Allmanna administrationskostnader 

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anlaggningstillgangar 

6vriga rorelsekostnader 

Summa koshuuler 

Resultat fore krcditfMlustcr 

Kreditf6rluster, netto 

Summa rorelseresultat 

Aterf6ring periodiseringsfond 

Skatt pa arets resultat 

Arcts rcsultat 

Rapport over totalt resultat 

Tkr 

Arets resultat 

6vrigt totalt resultat som kommer att aterforas till resultatet 

Omrakningsdifferens 

Summa totalt rcsultat for aret 

~ 

Not 

3 

4 

5 

2 

6 

7 

2 

17 

8 

2014-01-01 
2014-12-31 

6 941 
-20 516 

-13 575 

139 764 

628 883 

768 647 

-158 849 

-490 
-143318 

-302 657 

452 415 

452 415 

9 000 

-134 047 

327 368 

2014-01-01 
2014-12-31 

327 368 

53 525 

380 893 

2013-01-01 
2013-12-31 

6 511 
-21 680 

-15 169 

40 049 

440 430 

480 479 

-121 558 

-40 
-120 157 

-241 755 

223 555 

223 555 

14 000 

-62 881 

174 674 

2013-01-01 
2013-12-31 

174 674 

12 778 

187 452 
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Balansrakning 
Tl<r 

TILLGANGAR 

Utlaning till kreditinstitut 

Utlaning till allmanheten 

Aktier och andelar 
lmmateriella tillgangar 

Inkasseringsratt for fordringar 

Andra immateriella tillgangar 

6vriga tillgangar 

Derivat instrument 

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 
SUMMA TILLGANGAR 

SKULDER, AVSATTNINGAR OCH EGET KAPITAL 
Skulder och m•siitl11i11gar 

Inlaning fran allmanheten 
Inlaning fran koncernbolag 
6vriga skulder 

Upplupna kostnader 

Uppskjuten skatt 
Summa skulder och m•slitt11i11gar 

Obeskaltade reser11e1· 

Eget kapital 

B1111det egel kapital 

Aktiekapital (antal aktier 538 400 st) 
Reservfond 
Su111111a bundet eget kapital 

Frill egel kapital 

Balanserat resultat 
Reserver 
Arets resultat 
Su111111a.friu egel kapital 

S11111111a eget kapila/ 
SUMMA SKULDER, AVSATTNINGAR 
OCH EGET KAPITAL 

POSTER INOM LINJEN 
Stallda sakerheter tor egen skuld 
Ansvarsfdrbindelser 

~ 

Not 

9 

10 

11 

12 

13 

18, I 9 

I, 14 

15 

15 

16 

8 

17 

18 

19, 21 

2014-12-31 2013-12-3 l 

38 370 44 540 

I 305 107 1 179 587 

136 210 0 

0 7 073 

2 006 2 349 

21 618 17 973 

18 835 2 016 

120 110 

I 522 266 1 253 648 

216270 220 332 
62 698 246 029 

4 948 5 678 

5 460 6 238 

129 496 181 206 

418 872 659 483 

0 9 000 

53 840 53 840 

6 100 6 100 

59 940 59 940 

694 522 382 512 

21 564 -31 961 

327 368 174 674 

1 043 454 525 225 

I 103 394 585 165 

I 522 266 1 253 648 

Inga Inga 
Inga Inga 
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Forandringar av eget kapital 

Tl<r 

1B 130101 

Utdelning 

Koncernbidrag 

Arets resultat 

Omrakningsdifferens 

Eget kapital l 31231 

Utdelning 

Koncernbidrag 

Omrakningsdifferens 

Arets resultat 

Eget lrnpital 141231 

\-

Aktie Reserv-

Kapital fond 

53 840 6 100 

53 840 6 JOO 

53 840 6 100 

Balanserad S:a eget 

Reserver vinst kapital 

-44 739 507 147 522 348 

-141 279 -141 279 

16 644 16 644 

174 674 174 674 

12 778 12 778 

-31 961 557 186 585 165 

-59 444 -59 444 

196 780 196 780 

53 525 53 525 

327 368 327 368 

21 564 1 021 890 I 103 394 
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Kass af I od esan alys 

Tkr 
Den lopandc vcrksamheten 
Rorelseresultat 
Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet 
Av och nedskrivningar 
orealiserade vardefdrandringar 
6vrigt 
rea I isationsvinst forsalj ning p011fdlj er 

Betak.I skatt 
-
I(assatlode fran den lopande verksamhcten 
fore HMindringar av 1·orclsekapital 

Forandringar av den Wpande verksamhetens tillgangar och skulder 

Forandring av utlaning till allmanheten 

Okning av ovriga tillgangar 

Forandring av inlaning fran allmanheten 

2014-01-01 
2014-12-31 

452 415 

490 

2 462 

-793 
-69 335 

385 239 

-135 576 

249 663 

-56 185 

-20 474 

-4 062 

-183 310 Forandring av ovriga sku_ld_e_r ___________________ _ 
Kassaflocle fran den lopande verksamhetcn 

b1vesteringsverksa111J1ete11 

Forandring av aktier och andelar 

Forandring netto av immateriella anlaggningstillgangar 

Kassaflode fran investeringsverksamheten 

Fi;wnsieri11gsverksamheten 
Utbetald utdelning 

Erhallna koncernbidrag 

Forandring av avsattningar 
------ -

Kassaflode fran finansieringsverksamheten 

Arets lrnssaflode 

Likvida medel vid arcts IJorjan 
Likvida mcdcl vid arets slut 

-] 4 368 

-136210 

7 073 

-129 137 

-59 444 

196 779 

137 335 

-6 170 

44 540 

38 370 

Likvida medcl deftnieras som kontanter och tillgodohavanden i banker, se vidare not 9 

Erhallna och IJetalda rantor 
Erhallna rantor 

Betalda rantor 

Netto 

2014 

6 941 

-20 516 

-13 575 

2013-01-01 
2013-12-31 

223 555 

12 778 

236 333 

-2 668 

233 665 

-277 602 

-11 790 

94 166 

46 304 

84 743 

l 190 

I 190 

-141 279 

16 644 

46 686 

-77 949 

7 984 

36 556 

44 540 

2013 

6 511 

-21 680 

-15 169 
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Not. 1 Redovisnings- och varderingsprinciper 
Allmant 
AK Nordic AB har sitt sate i Goteborg med address Dragarbrunnsgatan 46, 753 83 i Uppsala, 

Arsredovisningen ar upprattad enligt lagen ( 1995: 1559) om arsredovisning i kreditinstitut och 
vardepappcrsbolag samt Finansinspektionens foreskrifter och allmanna rad om arsredovisning i kredit

institut och vardepappersbolag (FFFS 2008:25) och Radet for finansell rapporterings rckommendation 
RFR 2. Redovisning for Juridiska personer. Bolaget tillampar lagbegransad IFRS, vilket innebar att bolaget 

tillampar standarder som antagits med de begransningar som fdljer FFFS 2008:25 och RFR 2. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna bar tillampats konsekvent pa samtliga perioder s0111 
presenteras i de finansiella rappm1era, om inte annat framgar. 

Koncernforhallanden 
Bolaget ingar i en koncern i vilken Pmtfolio recovery Associates Inc ar moderbolag med huvukontor i 
Nortfolk Virginia, USA. 

Andrade redovisningsprinciper 
Andrade redovis11i11gsprinciper.fbra11fedda av nya effer tindrade IFRS 

Andringar av IFRS med tillampning 2014 har inte haft nagon effekt pa koncernens redovisning. 

Funktionell valuta och rappo1·teringsvaluta 
Bolagets funktionella valuta ar euro men de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, till 
svenska myndigheter och i norska kronor till norska myndigheter. 

Samtliga belopp ar avrundade till narmaste tusental, om inget annat anges. 

Nya IFRS som ti111111 inte bihjnt tilliimp<ts 

Ett antal nya eller andrade IFRS trader ikraft forst under kommande rakenskapsar och har inte fti11idstillampats 

vid upprattande av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller andringar med framtida tillampningar planeras inte 

att fo11idstillampas. 

IFRS 9 Fi11ansiefla i11stru111e11t avses ersatta IAS 39 Finamieffa I11stru111e11t: Redovis11i11g och vardering. 

IASB har, med undantag fdr regler om "macro hedging", fardigstallt IFRS 9, som innehaller en till vissa 

delar ny modell fdr klassificering och vardering av finansiella instrument, en framatblickande 

("expected loss") nedskrivningsmodell och en omarbetad ansats till sakrinsredovisning. IFRS 9 ar inte 

slutford. 

IFRS 15 Revenue ji-0111 Co11/racls with Customers innebar att IFRS kommer innehalla en enda princip

baserad standard fdr samtliga branscher, som ska ersatta befintliga standarder och uttalanden om 

int1ikter. lFRS 15 trader enligt forslag fran IASB i krart I januari 20 I 8 som tillampningstidpunkt. EU vantas 

godkanna lFRS 15 under andra kvartalet 2015, Den initiala bedomningen ar att IFRS 15 inte kommer att ha 
vasentliga effekter pa bolagets redovisning. 

6vriga andringar av redovisningsprinciper med framtida tillampning bedoms inte komma att ha nagon vlisentlig 

.~ ekt pa bolagets redovisning. 
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Kritislrn bedomningar och uppskattningar 
lntaktsredovis11i11g 

Bolaget tillampar effektivrantemetoden for kopta po11fdljer. Effektivrantemetoden kraver att bolaget uppskattar 

framtida kassafloden fran portfdljerna vid varje bokslut. Uppskattningarna baseras pa olika faktorer sasom 

mojligheter att kontakta kunderna och na overenskommelser om avbetalning, tidpunkt fdr kassafloden, det 

allmanna ekonomiska laget nun. Avvikelser mellan uppskattade kassafloden och faktiska kassafloden for en 

period redovisas i resultatrakningen som ovriga rorelseintakter. Om uppskattningarna for framtida perioder 

uppdateras sa justerar bolaget <let redovisade vardet pa portfdljerna. Forandringar i antaganden eller bolagets 

bedomningar paverkar intakterna for perioden, forandringarna redovisas i resultatrakningen som en upp- eller 

nedskrivning av fordran. Se vidare not I 0. 

Redol'isat vtirde pa portfo(iema 

Portfciljerna bestar buvudsakligen av kopta forfallna krediter utan sakerhet. Pmtfoljerna redovisas till upplupet 

anskaffningsvarde med tillarnpning av effektivrantemetoden. Forandringar i antagenden eller bolagets 

bedomningar paverkar framtida kassafloden for portfoljerna och darmed deras redovisade vardc. 

Se vidare not I 0. 

Viirdel"ingsprinciper rn m 
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats med utgangspunkt i anskaffningsvarden om 

inget annat auges nedan. 

Int1ikter 
Bolagets huvudsakliga intiiker kornmer fran inbetalningar av forfallna fordringar i kreditportfoljerna i 

Norge, bsterrike och Italien. Bolaget anvander effektivrantemetoden for att redovisa dessa inHikter. 

Andvandningen av denna metod kraver att bolaget uppskattar framtida kassafloden fran lanefordringarna 

pa va1je balansdag. De underliggande uppskattningarna som Jigger till grund for intaktsredovisningen 

beror pa variabler sasom mojligheten att kontakta kunden och na en overenskommelse om betalning 

Om uppskattningarna forandras, justerar bolaget det redovisade vardet pa portfoljerna for att aterspegla 

faktiska och reviderade uppskattade kassafloden i enlighet med !AS 39 § AG 8. Handelser eller foriind

ringar i antaganden och ledningens omdomen kommer att paverka intaktsredovisningen under perioden. 

R!int:i 
Riinteintiikter redovisas i takt med att de intjiinas (berakningen sker pa basis av underliggande 

tillgangs avkastning enligt effektivrantemetoden). 

Erslittningar till anstiillda 

Ko1tfristiga ersiittningar till anstlillda beriiknas utan diskontering och redovisas som kostnad nar de 

relaterade tjansterna erhalls. 

Bolaget har enba1t avgiftsbestamda pensionsplaner, vilket med for att fdrpliktelser avseende avgifter 

till avgiftsbestamda planer redovisas som en kostnad i resultatriikningen i den takt de intjlinas genom 

alt de anstallda utfort tjanster at bolaget under en period. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgors av aktuell skatt och uppskjuten skat!. Inkomstskatter redovisas i arets resultat 

utom da underliggande transaktion redovisas i ovrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhorande 

~ tteeffekt redovisas i ovrigt totalresultat eller i cget kapital. 
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Aktuell skatt ar skatt som ska betalas eller erhallas avseende aktuellt ar, med tillampning av de skatte

satser som ar beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hor liven justering av aktuell skatt 

hanfdrlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beraknas enligt balansrakningsrnetoden med utgangspunkt 

i temporiira skillnader mellan redovisade och skattemassiga varden pa tillgangar och skulder. 

Varderingen av uppskjuten skatt baserar sig pa hur redovisade varden pa tillgangar eller skulder forvantas 

bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beraknas med tilliimpning av de skattesatser och skatte

reglcr som iir beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. 

Under "Skatt pa arets resultat" redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare ar. 

Finansiclla instrument 
En finansiell tillgang eller finansiell skuld redovisas i balansrakningen niir en tillgang eller skuld uppstar 

enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgang bokas bort fran balansriikningen nar 

riittigheterna i avtalet realiseras, fdrfaller eller niir bolaget fdrlorar kontrollen over den. En finansiell skuld 

bokas bort fran balansriikningen niir fdrplikte lsen i avtalet fullgors eller pa annat siitt regleras. 

Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt viirde motsvarande instrumentets anskaffningsviirde 

med tillagg/avdrag for transaktionskostnader for a ll a finansiella instrument. 

Finansiella skulder, forutom derivat, viirderas till upplupet anskaffningsvarde. Upplupet anskaffningsviirde 

bestams utifran den effektivriinta som beriiknades nar Janet togs upp. Det innebiir att over- och uudervarden 

liksom direkta emissionskostnader periodiseras over la nets loptid. Leverantorsskulder har ko11 fdrvantad 

loptid och varderas utan diskontering till nominellt belopp. 

Klassificering och vardcring av finansic11a instrnment 
Finansiella instrument redovisas initial! till instrumentets verkliga varde med t illiigg 

for transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid forsta redovisningstillfallet 

delvis utifran i vilket syfte instrumentet f6rvarvades. Klassificeringen avgor hur det 

finansiella instrnmentet varderas efter fdrsta redovisningstil lfallet. Efterfciljande varderingar 

efter anskaffningstillfallet sker till verkligt varde eller upplupet anskaffningsvarde 

med tillampning av effektivrantemetoden beroende pa vilken kategori det finansiella 

instrumentet tillhor. Vardefdrandringen sker via resultatrakningen . 

Fi11a11siella tillg!mgar varderade till verkligt varde via res11ltatrak11i11ge11 

For denna kategori finns tva undergrupper: dels finansiella tillgangar s0111 utgor 

innehav for handelsandamal, <leis andra finansiella tillgangar som fdretaget initialt valt att 

placera i denna kategori. Finansiella instrument i denna kategori varderas lopande ti ll verkligt varde 

med vardefdrandringar redovisade i resultatriikningen 

Fi11a11siefla tillg!mgar vtirderade till upplupet anskajf,1i11gsvcirde 

Redovisning till upplupet anskaffningsviirde avseende kund- och ovriga fordringar 

innebar att det finansiella instrumentet viirderas till anskaffningsviirde med avdrag for 

nedskrivning pa grund av finansiella tillgangar som inte gar att driva in. 

Fi11a11siella skulder vcirderade till upplupet a11skqfT11i11gsvtirde 

I denna kategori ingar bland annat lane- och leverantorsskulder. 

Varderingen sker till upplupet anskaffningsvarde 

~ 
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Till vilken kategori finansiella tillgangar och skulder hanfd11s framgar av not 21 finansiella 

tillgangar och skulder. 

Kopta portfoljer 
Utlaning till allmiinheten avser kopta portfdljer vilka bestar fdrfallna krediter, inklusive ranta, som 

fdrvarvats fran finansiella institutioner, kreditkortsforetag och andra foretag som ger krediter till 

privatpersoner. De klassificerns i kategorin lanefordringar och kundfordringar och redovisas till 

upplupet anskaffningsvarde med tilliimpning av effektivrantemetoden. 

En po11folj definieras som den minsta grupp av krediter med liknande attribut. Vanligtvis bestar vmje 
p011folj av krediter kopta vid ett och samma tillfalle. Vaije portfolj redovisas initialt till 
anskaffningsvardet vilket motsvarar de externa kostnaderna fcir att forvarva p011fdljen. Portfdljerna 

har kopts till ett pris som viisentligt understiger de nominella fordringarna. 

I resultat rakningen redovisas kassaflode fh\n p011foljerna som "Ovriga rorelseintiikter" medan 

periodens avskrivningar av po11fdljens anskaffningsviirde redovisas som "Ovriga rorelsekostnader". 

Vasentliga uppskattningar gors av bolagets ledning avseende mojligheter att fa framtida kassafloden 

pa p011fdljerna. Uppskattningarna av kassafloden gors for en rullande 10-ars period. 

Forvantat framtida kassaflode uppdateras i slutet av va1je period och baseras huvudsakligen pa 

historiska inbetalningar fore fdrvarvet, typ av fordran, alder och storlek pa de enskilda fordringarna 

och erfarenhet fran tidigare pmifdljer. Bolaget gor en ny berakning av det redovisade vardet genom 

att berakna nuvardet av framticla beraknade kassafloden till p011fdljens ursprungliga effektiva ranta. 

Justeringen redovisas som intakt eller kostnad i resultatet under "Nettoresultat av finansiella 

transaktioner". 

Eftersom uppskattningarna tas fram for en rullande 10-ars period, Higgs ett ytterligare ar till prognosen vmje ar. 

Effekten av att inkludera ytterligare ett ar redovisas i resultatrakningen som upp- eller nedskrivning, 

Faktiska resultat kan skilja sig fran upµskattningama, vilket gor det hogst troligt att en forandring kan 

ske i uppskattningar under aret vilket paverkar redovisat varde pa portfciljen. Bolagets ledning granskar 

manatligen uppskattade kassafloden och huruvida det ar rimligt att anta att bedomning av insamling 

andras baserat pa faktiska resultat och andra faktorer som kan ha en paverkan pa uppskattningarna. 

Derivat 
Bolaget anvander valutaswappar fcir att sakra valutarisken i p011foljerna. Derivaten redovisas till verkligt 

varde. Derivaten redovisas som 6vrig tillgang om de har positivt verkligt varde och som ovrig skuld om de 

har negativt verkligt viirde. Vardefdrandringen redovisas i resultatrakningen under nettoresultat av finansiella 

transaktioner. Sakringsredovisning till am pas ej. 

Fordringar 
Fordringar upptas till det lagsta av anskaffningsvarde och det belopp vanned de beraknas inflyta. 

Yid vaije rapporteringstillfalle utvarderar fdretaget om det firms objektiva belagg som tyder pa att 

en fordran ar i behov av nedskrivning till foljd av en eller flcra handelser (fdrlusthiindelser) 

intraffat efter det att fordran redovisades for forsta gangen. 
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Objektiva belagg for att en fordran ar i behov av nedskrivning ar: 
- betydande finansiella svarigheter hos galdenaren 
- ett avtalsbrott, sa som forsenade eller utebJivna betalningar 
- galdenaren kommer sannolikt att ga i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion 

Det redovisade vardet efter nedskrivningar pa fordringar beraknas som nuvardet av framtida 
kassafloden diskonterade med den effektiva ranta som gallde da tillgangen redovisades fdr forsta 
gangen. En nedskrivning belastar resultatrakningen. 

Inkasscringsratt for fordringar 

Forvarvade fordringar i form av inkasseringsratt pa fordringar har hanfo1ts till och redovisats under 
rubrik "lnkasseringsratt fdr fordringar 11

• I posten redovisas transaktioner som harror fran fdrvarv av 
tillgang dar bolaget inte ager fordran men har ratten att erhalla samtliga betalningsstrommar fran dessa. 
Det fdrvantade framtida kassaflodet fran dessa tillgangar ar i euro. Tillgangen ar i utlandsk 
valuta eftersom den avser betalningsstrommar fran inkasseringsratter i Osterrike. 
Dessa tillgangar varderas till upplupet anskaffningsvarde med tillampning av effekti vrantemetoden. 
Handelser eller forandringar i antaganden och ledningens omdomen kommer att paverka uppskattat 
forvantat framtida kassaflode for p011foljerna och darmed ocksa nuvardet av framtida kassafloden och 
det bokforda vardet pa p011foljerna, Portfoljerna med inkasseringsratter klassificeras som immateriella tillgangar. 
Aven lnkasseringsratten harper 2014-12-31 salts till koncernbolaget PRA Group Osterreich Portfolio Gmbh. 

Fordringar och slrnlder i utlandsk valuta 
Fordringar och skulder i utlandsk valuta har omraknats till balansdagens SEK kurs. 

Ansvarsforbindclse 
En ansvarsforbindelse redovisas nar det finns ett mojligt atagande som harror fran intraffade handelser 
och vars fdrekomst bekraftas endast av en eller flera osakra framtida handelser eller nar det finns ett 
atagande som inte redovisas som en skuld eller avsattning pa gnmd av det inte ar troligt att ett utflode av 
resurser kommer att kravas. Ansvarsforbindelser redovisas i balansrakningen under "Poster inom linjen11

• 

Aktier och andelar 
Bolaget bar placerat I 36 210 tkr i noterade vardepapper. Vardefdrandringen redovisas i resultatrakningen under 
nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Not 2 Inkop och forsiiljning andm koncembolag 
Arets inkop fran andra koncernfdretag uppgar till 119 805 (97 221) vilket motsvarar 40 % (41 %) av 
kostnaderna. Av arets intakter avser O % (0 %) intakter fran ovriga koncernbolag. 

Utestaende balanser till koncembo/ag per clen 2014-12-31 

PRA Group Osterreich lnkasso GmbH 
PRA Group Europe AS 
Aktiv Kapital Sourcing AS 
Aktiv Kapital Sourcing AS, Zweigniederla 
PRA Group Norge AS 
Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zug Br 
PRA Group (UK) Ltd. 
PRA Group Sverige AB 

Totalt 
,r-/' 

62 030 

5 289 
1 672 

4 844 
43 112 

1 I 68 
968 

722 

119 805 
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Not 3 Rantenetto 

6vriga ranteintakter fran bank 

Ovriga ranteintakter, koncern 

Rantekostnader 

6vriga rantekostnader, koncern 

Summa 

Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioncr 

Omvardering av utlaning till allmanhet och immateriella tillgangar 

Valutakursfdrandring 

Vardeforandring va_l_u_ta_d_e1_·iv_a_t _____ _ 
Summa 

Not 5 Ovriga rorelseintakter 
Portfoljintakter fran Italien 

Portfoljintakter fran Norge 

P011folj i ntakter fran 6sterri ke 

Vinst vid avyttring av Osterrikis'ka portfoljerna 

Summa 

Not 6 Allmanua administrationslrnstnader 
Personalkostnader 

Lo ka lk os tnader 

Systemkostnader 

Provisionskostnader externa 

Provisionskostnader fran koncernbolag, se not 2 

Ovriga ~dministrationskostnader, se not 2 
Summa 

Aledelcmtalet ansttillda 

Man 
Kvinnor 

--- - ----- - -
Summa 

Norge 

Man 
Kvinnor 

Summa Norg_e _ ________ _ 
Tota It 

2014 2013 

208 564 

6 733 5 947 

-3 935 -4 904 

-16 581 -16 776 

-13 5,5 -15 169 

2014 2013 

142 226 42 747 

-209 399 w207 114 

206937 204416 
- - --- - -
139 764 40 049 

2014 

13 855 

184 515 

361 178 

69 335 

628 883 

2014 

6 356 

-2 

2 510 

10 652 

105 143 

34 190 

158 849 

2014 

0 

2 

2013 

0 

177 881 

262 549 

0 

440 430 

2013 

9 601 

192 
2 414 

1 832 

87 577 

19 986 

121 602 

2013 

- - ---
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Sverige 

Loner och anclra erstittningar 

Styrelsen och verkstallande direktoren 

varav tantiem och liknande ersattningar till styrelse och VD 

6vriga ,mst_a_ll_d_a _____ ____ __ _ 

Socia/a kostnader 

Pensionskostnader for styre1sen och VD 

Pensionskostnader ovriga ansta1Ida 

Sociala avgifter enligt lag och avtal for styrelsen och VD 

Sociala avgifter enligt lag och avtal for ovrig personal 

Norge 
Loner och andra erscittningar 

Styrelsen och verkstallande direktoren 

Socia/a kostnader 
Pensionskostnader for styrelsen och VD 

Socia la avgirter enliit lag och avtal fdr ovrig personal 

Sj11kjil111varo 

0 

0 

1 884 

1 884 

0 

253 

0 

653 

906 

447 
447 

0 

58 

58 

Antalet anstallda har under de tva senaste rakenskapsaren ej overstigit 10 i genomsnittligt antal i Sverige. 

Upplysning om sjukfranvaro larnnas darfor inte. 

Kon.~fordel11i11g iforetagsledningen 

Fordelningen mellan man och kvinnor 

i fdretagets styrelse: 

Kvinnor 

Man 

Fordelningen mellan man och kvinnor 

i foretagsledninge·n: 

Kvinnor 

Man 

Erstilfni11g till ledcmde befattningshavare 

Ersattning till verkstallande direktor beslutas av styrelsen. 

Ersattning till externa ledamoter beslutas av arsstamman. 

Rorlig ersiitfning 

Styrelsen erhaller ingen rorlig ersattning. 

2014 

0% 

100% 

0% 

100% 

2 350 

0 

611 

2 961 

605 

67 

885 

208 

1 765 

0 

0 

0 

0 

2013 

0% 

100% 

0% 

100% 
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Fast ersiilt11i11g 

Verkstallande direktoren erhaller Jon fran bolaget enligt styrelsens beslut. 

Av de tva ledamotema ar en anstalld inom koncernen och en ar extern. Den anstallde av moder

bolaget erhaller ingen yttcrligare ersattning utover vad som erhalls fran moderbolaget. Ersattning till 

Verkstallande direktor uppgar ti 11 44 7 (2 3 50) tkr och bestar av grundlon 44 7 (2 392) tkr, ovrig 

ersattning O (-42) och pcnsionskostnader O (606) tkr. 

Pensionsalder 
Pensionsalder for Verkstallande d irektor ar 65 ar. 

Avtal om pensionsfo11J/iktelse och avgc°mgsvederlag 
Bolaget har inga utestaende pensionsfdrpliktelser till styrelse eller Verksta11ande direktoren. 
lnga avgangsvederlag utgar till den Verkstallande direktoren. 

Arvoden till revisorer 

KPMG- Sverige 

Revisionsarvode 

Ovriga uppdrag 

E & Y - Sverige 

Revisionsuppdrag 

6vriga uppdrag 

E & Y - Norge 

Revisionsuppdrag 

Ovriga uppdra£__ 

Summa 

Not 7 Ovl'iga l'orelsekostnader 

Avrakning for influtna am01teri_n_ga_r_p_a_p_o_1t_ro_·t_je_r _____ _ 
Summa 

Not 8 Skaff 
Avstamning av effektrv skatt 
Resultat fore skatt 

Forvantad skattekostnad 
J ustering forvantad skattekostnad pga norsk skattesats 

Total forvantad skattekostnad 

Aterforing av skatteriskreserv 

Effekt av andrad skattesats i Norge 

Skillnad i skattesats pa aterfdring av periodseringsfond 

Permanenta skillnader 

Effekt av ej avrakningsbar utlandsk skatt 

Skatt hanforlig till tidigare ar (aktucll skatt) 

Omrakn ingsd i ff erens 

2014 

50 

53 

185 

44 

157 

-5 I 
438 

2014 

143 318 

143 318 

2014 

461 415 

101 511 

23 071 

124 582 

0 

0 

16 623 

0 

-8 

-7 150 
--- ------ -

Total skattekostnad 134 047 

2013 

26 

497 

523 

2013 

120 157 

120 157 

2013 

237 555 

52 262 

14 253 

66 515 

-7 040 

-840 

24 813 

0 

0 

-20 567 

69 921 
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Arets skattekostnad beraknad till genomsnittskurs 

Uppskjuten skatteintakt/skattekostnad hanf6rlig til 1 temporara skillnader 

A ktuel I skatt 

Omrakningsd ifferens 

Total skatteintakt/slrnttekostnad 

Aktuell skatt 
Jngaende baJans 
Erlagd inkomst skatt 
Arets aktuella skattekostnad 
Skatteeffekt av Jamnat koncernbidrag 
Omrakn ingsd i fferens 
Utgacncle balans aktuell skattefordran/skatteslmld 

UJlpskjuten skatt 
Ingaende balans redovisade temporara skillnader -

A vdragsgilla/skattepli ktiga 

58 596 

-198 839 

6 196 
-134 047 

-601 
2 83 l 

-198 839 
196 779 

24 
194 

-671 133 
----

Ingacnde uppskjuten skattefordran/slrntteslmld 

Utgaende balans redovisade skattep1iktiga temporara skillnader -

A vdragsgi l la/skattepliktiga 

U ppskj uten skatteford ran/skatteslrnld 

Valutakursdifferens - Intakt/kostnad 

Utgl1ende balans uppskjuteu skattefordran/slrntteskuld 

Not 9 Utlaning till kreditinstitut 
Svensk valuta 

Utland sk valuta 

Summa 

All utlaning till kreditinstitut tir betalbara pa mifordran. 

Ytterligare information om finansiella risker finns i forvaltningsberattelsen. 

Not IO Utlaning till a llmanheten 

Utlaning till allmanhet, externt 

Su1nma 
Ytterligare information om finansieHa risker films i forvaltningsberattelsen. 

-671133 

-181206 

-425 997 

-425 997 
-115 019 

-14 477 

-129 496 

2014-12-31 

26 710 

11 660 

38 370 

2014-12-31 

I 305 107 

l 305 107 

-62 724 

-20 724 

20 567 
-62 881 

69 
2 595 

-20 725 
17 460 

-601 

-480 429 

-480 429 
-134 520 

-671 133 

-671 133 
-197244 

16 038 

-181 206 

2013-12-31 

27 220 

17 320 

44 540 

2013-12-31 

I 179 587 

1 179 587 
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Utlaningen fordelar sig enligt nedan: 

Svenska hushall 

Norska hushall 

Osterrikiska hushall 
ltalienska hushall 

Foriimlri11g fll' utllmiug till allmli11ltete11 

lngaende balans 
Anskaffning av portfoljer 

Forsaljning av portfoljer 

Kassaflocle 
Ranta pa portfoljerna 

Estimerad forandring av kassatlode 

Va I utak ursd i ff erens 
Utg~1ende balans 

Tabellenw bygger pa estimerade kassajloden 

0% 

48% 

0% 

52% 

2014-12-31 

1 186 215 

802 066 

-728 666 

-538 780 

401 127 

138 122 

44 772 
1 304 856 

Forvtintat kassqflode avseende bola gets fordringsportfoljer per 31 dee ember 2014 

TSEK Upp till 1 ar l till 2 ar 2 ar till 5 ar 

Fordringspo1ifdljer 155237 146603 376401 

Summa 155 237 146 603 376 401 

Forvcintat kassajlode avseende bolagetsfordringJJJortfoljer per 31 december 2013 

TSEK Upp till 1 ar l till 2 ar 2 ar till 5 ar 

Fordringsportfoljer 414 617 372 795 881 025 

Summa 

Not 11 hnmateriella anlagguingstillgangar 
Inltmingssystem 

I ngaende balans 

Val utaomrakning 
lnkop under aret 

Bokfo11 varde vid lh-ets utgang 

Ingaende balans avskrivning 

A vskrivning under aret 
Valutaomrakning 
llokfort varde 

lnkasseringsriiff forfordringar 

Yarde vid arets ingang 

Forsaljning 
Omrakning 
Amortering 

Bokfdrt varde vid arets utgang 
Nedskrivning 

Bokfcirt va rde 

414 617 372 795 881 025 

2014-12-31 

2 389 

172 

2 561 

-40 
-490 

-25 

2 006 

7 073 

-7 073 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

35% 

61% 

4% 

2013-12-31 

823 162 
359 035 

0 

-419 295 

304 760 

41 038 

77 515 

1 186 215 

Mer an 5 ar 
385 390 

385 390 

Mer an 5 ar 
932 820 

932 820 

2013-12-31 

0 

0 

2 389 

2 389 

0 

-40 

0 

2 349 

10 612 

0 
339 

-3 878 

7 073 

0 

7 073 
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Not 12 Ovriga tillga nga r 

Fo.rdringar koncernbolag 

Ovrig_a tillgangar 

Summa 

Not 13 Forutbetalda kostnader och u11plupna intakter 

Forutbetalda kostnader 
- - - -

Summa forutbetalda kostnadcr och upplupna intakter 

Not 14 Inlaning fran alhnanhe.ten 

Forfallotidpunkt, 0-1 ar fran balansdagen 

Forfallotidpunkt, 1-5 ar fran ba1ansdagen 

Summa 

2014-12-31 2013-12-31 

20 254 17 968 

1 364 5 

21 618 17 973 

2014-12-31 2013-12-31 

120 110 

120 110 

2014-12-31 2013-12-31 

2 16 2 70 220 3 32 

0 0 
- - - - ----- -

216 270 220 332 

lnlaning fran allmanheten har under aret skett till en rorlig rantesats om som hogst 2,10 % och som lagst 

1,45 %. Bolagets inlaning omfattas av stat]ig insattningsgaranti till belopp i svenska kr uppgaende till motsvarand 

I 00 000 euro enligt Lag I 995: 1571. 

Not 15 Ovriga skulder 

Skulder koncern bolag 

Derivat med negativt marknadsvarde (koncernintern) 

Aktuell skattefordran, se not 8 

Aktuell skatteskuld, se not 8 

Leverantorssku lder 

Ovriga kortfristiga skulder 

Summa ovriga slrnlder 

Lophdsi11formatio11 

Av skulderna forfaller 4 737 tkr (2 925 tkr) till betalning inorn ett ar. 

2014-12-31 

62 698 

0 

-194 

360 

4 782 

67 646 

2013-12-31 

246 029 

0 

1 335 

495 

3 848 

251 707 
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Not 16 Upplupna kostnader och fcfrutbetalda iutaktcr 
Upplupen semesterloneskuld 

Upplupna arbetsgivaravgifter och loneskatt 

U ppl upna loner 
Ovrigt 
Summa upplupna kostnader och forntbctalcla intakter 

Not 17 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond, tax 2009 

Summa obeslrnttacle reserver 

Not 18 Eget kapital 

Forandringar av cget lrnpital 
Tlff 

IB 130101 

Utdelning 

Koncernbidrag 

Arets resultat 
Omrakningsdi fferens 

Eg~t kapital 13 1231 

Utdelning 
Koncernbidrag 

Omrakningsd ifferens 
Arcts resultat 
Eget kapital 141231 

Aktie Reserv-

Kapital fond 

53 840 6 100 

53 840 6 100 

53 840 6 100 

2014-12-31 

52 

210 

0 

5 198 

5 460 

2014-12-31 

0 

0 

Omrakn.- Balanserad 

differens vinst 

-44 739 507 14 7 

-141 279 

16 644 

174 674 

12 778 

-31 961 557 186 

-59 444 

196 780 

53 525 

327 368 

21 564 1 02 t 890 

Bo.laget har 538 400 aktier och alla aktier har samma rostratt och samma ratt till utdelning. 

Den foreslagna utdelningen om 728 810 386 kronor vilket motsvarar I 353,66 kronor per aktie. 

Not 19 Valutapositioner \'id arets utgang 
Tillgangar i NOK onuaknat till SEK 

Skulder i NOK omraknat till SEK 
--------- - -

Summa 

Tillgangar i EUR omraknat till SEK 

Skulder i EUR omraknat till SEK 
----------

Summa 
Avserfordringar och skulder exklusive derivat. 

r--

2014-12-31 
813 435 

-133637 

679 798 

659 507 

-83 499 

576 008 

2013-12-31 

304 

307 

4 092 

1 535 
--

6 238 

2013-12-31 

9 000 

9 000 

S:a eget 
kapital 

522 348 

-141 279 

16 644 
174 674 

12 778 

585 165 

-59 444 

196 780 

53 525 

327 368 

l 103 394 

2013-12-31 

419 841 

-100036 

319 805 

800 770 

-330 191 

470 579 
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Not 20 Kapitaltiiclrningsanalys 

Kapitalbas 
Aktiekapital 

Reservfond 

Balanserad vinst och ovriga reserver 

Kapitalandel av obeskattade reserver 78% (78 %) 

Verifierat resultat * 

Karnprimarkapital 

Karnprimarkapi ta!: lagsti ftningsjusteringar 

I mmateriella tillgangar 

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar 

Karnprimarkapital 

6vrigt Primarkapital 

Primarkapital (Karnprimarkapital + 
su pplementarkapita I ti I ls kott) 

Supplementa1tkapital 

Tota It lrnpital (totnlt kapital = 
primarkapitnl + 
supplemcntarkapital) 
*Siirskild gra11sk11i11g for 2014 lwr inte utforls 

Kapitalrelationer 

Summa l'iskvligt exponeringsbelopp 

Karnprimarkapitalrelation 

Primarkapitalrelation 

Total kapitalrelation 

Institutspeci fikt buffertkrav 

Varav krav pa kapitalko11serveringsb11ffert 

2014-12-31 2013-12-31 

53 840 53 840 

6 100 6 100 

633 216 267 681 

7 020 

174 674 

693156 509315 

-2 006 

-2 006 

691 150 

82 870 

774 020 

-9 422 

-9 422 

499 893 

82 870 

582 763 

774 020 582 763 

2014-12-31 2013-12-31 

2 048 659 1735195 

33,7% 28,8% 

37,8% 33,6% 

37,8% 33,6% 

51216 "~ 
51 216 n/a 

Kapitalkrav och riskvagda exponeringsbelopp 2014-12-31 2013-12-31 

Exponeringar mot stater och 
central banker 

samt myndigheter 

Institutsexponeringar 

Exponering mot Fonder 

Foretagsexponeringar 

Hushal lsexponeringar 

fastighet 

Oreglerade poster 

6vriga poster 
Summa belopp for kl'editrisk cnligt 
schnblonmetoden 

\v--

Risk\'agt expo
Kapitalkrm· 8 % neringsbelopp 

0 0 

0 0 

614 7 674 

5 448 68 105 

0 0 

15 188 

0 0 

104388 I 304 856 

3 246 40 573 

113 711 1 421 396 

Kapitalkrtn· 8 % 

0 

0 

713 
0 

0 
24 

0 

94 335 

I 608 

96 680 

Riskv~gt expo
neringsbelopp 

0 

0 

8 908 

0 

0 

298 

0 

I 179 190 

20 099 

1 208 495 
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Marknadsrisk 
Valutarisk 
Summa belopp tor marlmadsrisl{ 
enligt scha.blonmetoden 

Operativ risk 
Operativ risk enligt basmetoden 

Opera tiv risk enlig t basmetoden 

Summa riskvagt 
exponeringsbelopp och kapitalkrav 

Not 21 Finansiclla instrument 
2014~12-31 

FimmsielJa tillgangar 

Utlaning till kredilinstilut 

Utlaning till allmanheten 

5 963 

5963 

44 218 

44 218 

163 892 

Tillgang:u· 

varderade till 
wrkligt Yifrde i 
resulh1.trakning 

en 

Akticr och andelar 136 210 

Ovriga lillgangar 

_forutbetalda kostnader och upp1upna intakter 

74 538 1 598 

74 538 1 598 

552 725 40 538 

552 725 40 538 

2 048 659 138 816 

Lan och Summa 
fonlringar 1.'edovis::lt Yarde 

38 570 38 570 

I 305 107 1 305 107 

136 210 

21 618 21 618 

120 120 

18 835 _D_e_ri_v_at_n_1e_d_p_o_s_it1_\1_ 1n_a_rk_n_ac_is_v_a1_·d_c _______ 1_8_8_3_5 _________ _ 
Summa fimmsiella tillgilng;u 155 045 1365415 1 520 460 

Ovriga 
Jnnehas for finansiella Summa 

hanclcl slmlder redovisat varde 

Finansiella slrnlcler 

lnlaning fran allm~inhcten 

lnlaning fo\n koncernbolag 

bvriga skulder 

Upplupna kostna<ler 

Summa finansiell;l slmlcler 

216 270 

62 699 

4 948 

5 198 

289 115 

Ytterligare information om finansiella instrument finns i forvaltningsberattelsen. 
~ 

216270 

62 699 

4 948 

5 198 

289 115 

19 975 

1.9 975 

506 725 

506 725 

1735195 

V crkligt vanle 

Verldigt va rcle 

216 270 

62 699 

4 948 

5 198 

289 115 
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2013-12-:31 

finansieUa tillgangar 

Utlaning till kredilinstitut 

Utlaning till allmanheten 

Ovriga tjllgangar 

Forutbetalda kostnader och upplupna inrnkter 

Derivat med positivt marknadsvarde 

Summa finansiella tillgangar 

Finansiella skulder 

Inlaning fran allmanheten 

lnh.\ning fran koncernbolag 

Ovriga skulder 

Upplupna kostnader 

Summa finansiella skulder 

Upplysningar om verldigt varde 
Verklig viinle J){t derivat 

Tillgangar 
\'anleratle till 

verkligt varde i 
rrsultatrakning 

en 

2 016 

2 016 

Jnnelrns for 
hanclel 

Lan orh 
fonlring:,u 

44 540 

l 179 587 

17 973 

110 

1 242 210 

Ovriga 
finansiclla 

skulder 

220 332 

246 029 

1 436 

1 535 

469 332 

Summa 
redovisat vanle VerkJigt va rde 

44 540 44 540 

1 179 587 1 467 292 

17 973 17 973 

110 110 

2 016 2 016 

1 244 226 1 531 931 

Sumnrn 
reclovisat vii rdc Verl<ligt v~rcle 

220 332 220 332 

246 029 246 029 

1 436 I 436 

l 535 1 535 

469 332 469 332 

Verkligt varde pa valutaswapparna klassificeras i niva 2, dvs varderingen baseras pa modellvardering med input 

i huvudsak fran observerbar marknadsdata. 

Verkligt l 1iirde JJfl J,reditportjoljenw 

Verkligt varde fdr kreditp011fdljerna faststalls genom varderingsteknik sasom nuvardet av uppskattade kassa

floden, niva 3. For kreditportfdljcrna baseras diskonteringsrantan pa WACC (genomsnittlig vagd kapitalkostnad), 

vilket ar koncernens viktade kostnad tor skulder och eget kapital. Kostnaden for eget kapital uppskattas med hja1p 
av CAPM ( en modell tor att berakna avkastningskrav pa eget kapital forhallande till bedomd risk i en investering) 
Som beskrivs i redovisnings- och va.rderingsprjnciperna sa baseras framtida kassatloden pa vasentliga uppskatt

ningar av bolagets ledning avseende inbeta1ningar pa po1tfdljerna. Verkligt varde pa bolagets portfoljer uppskatta~ 

till l 250 mkr, vilket baseras pa netto framtida kassatloden efter skatt nuvardesberaknat med uppskattad W ACC 

for koncernen. Motsvarande redovisat varde ar l 305 mkr, baseras pa brutto kassatloden dar diskonteringsfaktorn 
fir den individuella internrantan for respektive portfdlj. 

Verkligt varde for po11toljerna baseras pa netto framtida kassatloden. Netto kassafloden inkluderar 

uppskattade framtida inbetalningar pa po11f6ljerna med avdrag for uppskattade indrivningskostnader. 
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lndrivningskostnadema bestar av loner, hyror, kommunikationskostnadcr, avskrivningar och andra 
kostnader som ar direkt hanfdrliga till indrivningen av portfdljema. Da1till beaktas skatten i respektive land. 

Den genomsnittligt vagda kapitalkostnaden ar beraknad till 5,23 % vilkct ar en stinkning fran fdrra arets 6,06 % 

huvudsakligen pa gnmd av okade rantekostnader. Nedan presenteras en kanslighctsanalys av verkligt varde 
pa krcditportfdljema vid fdranddng i prognostiserade kassafloden och fdrandring i diskonteringsr~nta. 

NPV (MSEK) 
90% 100% 

Diskonteringsra11 ta 3,00 % I 129 l 363 

3,50 % 1106 I 336 

4,00% 1 084 I 311 

4,50% 1 063 1 285 

5,00 % 1 043 1 260 

5,23 % I 034 1 249 

5,50 % l 023 1 237 

6,00% l 004 1 214 

6)50 % 986 1 191 

7,00 % 968 I 170 
7}50 % 950 l 149 

Jnlaningfran allmiinheten 

Verkligt varde pa inlaning har beraknats med en diskontering av fdrvantade framtida kassafloden dar 
diskontcringsrantan har satts till den aktuella inlaningsranta som tillampas. 

Kortfristiga fordringar och skulder 

110 % 

1 618 

1 586 

1 556 

1 525 
1497 

1 483 

1 468 

1 441 
l 415 

1 390 

1 365 

For kortfristiga fordringar och skulder, som kundfordringar och leverantorsskulder, med en kvarvarande loptid 
pa mindre an sex manader anses det redovisade vardet reflektera vcrkligt vardc. 

Oslo den ~o \'Af\\ 2.D \ ') 

Tom Stian Haugerud 
Verkstallande direktor 

PcrKumlc 
Styrelseledarnot 

Var revisionsberattelse har Htmnats den '30/t;:, -26 I c;
KPMG AB 

Jg0~~-
Auktoriserad reviser 
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Revisio nsberattelse 
Till arsstiimman i AK Nordic AB, org. nr 556197-8825 

Rapport om arsredovisningen 

Vi har utfort en revision av arsredovisningen for AK Nordic AB for 

i\r 2014. 

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar for arsredovis
ningen 

Detar styrelsen och verkslal lande direktoren som har ansvaret 
for att uppratta en arsredovisning som ger en riittvisande bild en
ligt lagen om 1\rsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbo
lag, och for den interna kontroll som styrelsen och verkstiillande 
direktoren bedomer ar nodvandig for att uppralta en arsredovis
ning som inte innehaller viisentliga telaktigheter, vare sig dessa 
beror pa oegentligheter eller pa tel. 

Revisorns ansvar 

Vari ansvar iir alt uttala ass om arsredovisningen pa grundval av 
var revision. Vi t1ar utfort revision en enligt lnternattona l Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa slandarder 
kriiver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revis
ionen for alt uppnc'I rimlig siikerhet att arsredovisningen inte in
nehaller vasentliga felaktigheter. 

En revision innetattar att genom olika atgiirder inhiimta revisions
bevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Re
visorn viiljer vilka iitgiirder som ska utforas, bland annat genom 
all bedoma riskerna for viisentliga telaktigheter i iirsredovis
ningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa tel. Vid 
denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som ar relevanta for hur bolaget uppriittar arsredovis
ningen for att ge en riittvisande bild i syfte att utforma gransk
ningsiltgarder som iir andamalsenl iga med hiinsyn till omstiindig
heterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar ocksa en utviir
dering av iindamalsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
anviints och av rimligheten i styrelsens och verkstiillande direk
torens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvii rdering av 
den 6vergripande presenlationen i iirsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir ti llri:ickliga och 
ii ndam~lsenliga som grund for viira uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet 
med lagen om arsredovisning i kred itinstitut och viirdepappers
bolag och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av 
AK Nordic ABs finansiella stiilln ing per den 31 december 201 4 
och av dess finansie lla resultat och kassafloden for i\ret enligt 
lagen om arsredovisning i kreditinstitut och viirdepappersbolag. 
Forvaltningsberattelsen iir forenlig med ilrsredovisningens ovriga 
delar. 

Vi tillstyrker diirfor alt i\rsstiimman faststii ller resultatrakningen 
och balansriikningen. 

6vriga upplysningar 

Revisionen av arsredovisningen for ar 2013 har utforts av en an
nan revisor som lamnat en revisionsberattelse daterad den 1 0 
juli 201 4 med omodifierade uttalanden i Rapport om c'lrsredovis
ningen. Foljande handling fogas till revisionsberiittelsen: 

1. Kopia av underriittelse enligt 9 kap. 23 a § akl iebolagslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
forfattningar 

Utover var revision av arsredovisningen har vi iiven utfort en re
vision av forslaget till dispositioner betriiffande bolagets vinst el
ler fiirlust samt styrelsens och verkstiillande direktorens forvalt
ning for AK Nordic AB for ar 2014. 

Styre/sens och verkstal/ande direkt6rens ansvar 

Det i:ir styrelsen som har ansvaret for fors laget till disposit ioner 
betraffande bolagets vinst eller fiirlust. och det iir styrelsen och 
verkstiillande direktoren som har ansvaret for forvaltn ingen en
ligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vc'lrt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala ass om forslaget till 
dispositioner betriiffande bolagets vinst eller fi:ir lust och om fi:ir
valtningen pa grundval av var revision. Vi har utfort revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag for vart utta lande om styrelsens forslag t il l dispo
silioner betriiffande bolagets vinst eller forlust har vi granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen for 
detta for att kunna bedoma om forslaget ar forenligt med akt ie
bolagslagen. 

Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utover 
var revision av arsredovisningen granskat vasentliga beslut. at
giirder och forhal landen i bolaget for att kunna bedoma om nag on 
styrelseledamot ell er verkstii llande direktoren ar ersiittningsskyl
dig mot bolaget. Vi har iiven granskat om nagon styrelseledamot 
eller verkstii llande direktoren pa annal satt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, lagen om arsredovisning i kreditinstitut och 
viirdepappersbolag eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillrackliga och 
andamillsenliga som grund for vc'lra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att arsstiimman disponerar vinsten enligt forslaget i 
fi:irvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter och 
verkstallande direktoren ansvarsfrihet for riikenskapsaret. 

Stockholm den 30 iuni 2015 

KPMG AB 

~~ 
Auktoriserad revisor 


