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Forvaltningsberattelse 

Koncernen 

AK Nordic AB (Bolaget) ar ett helagt dotterbolag till PRA Group Europe P01tfolio AS (NO 942464347), som ar 

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

i juli 2014 salt fran Geveran Trading Co. Ltd till clet amerikanska bolaget PRA Group Inc (3556815). PRA Inc ar 

en av varldens leclancle investerare i forfallna fordringar och har sitt huvuclkontor i Norfolk, Virginia USA 

Verksamheten 

Bolaget star under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten ar inriktacl pa forvarv och forvaltning av 

forfallna konsumentkreditportfoljer. Bolaget ar verksamt i Sverige, Norge och Italien. 

Bolaget finansierar sig delvis genom att under bifirman AK Spar bedriva inlaningsverksamhet via en 

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

till motsvarande i 100 000 €. Vici bokslutsdagen uppgick inlaningen till 395 880 tkr (216 270). 

Bolaget ager och forvaltar kreditportfoljer i Norge och Italien genom en filial i Oslo. Sammanlagt 

forvaltar filialen kreclitportfoljer med ett bokfort varde om 1 683 255 tkr (1 304 856). 

Portfoljinclrivning sker clels av annat koncernbolag och clels via externa bolag. 

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

Balansomslutningen vie! perioclens utgang var 1 790 347 tkr (1 522 266). Rorelseresultatet for 2015 var 

163 675 tkr ( 452 415). Lagre intakter for 2015 ar framst hanforliga till att de 6sterrikiska portfoljema salcles 

under 2014. 

Under aret har bolaget forvarvat atta portfoljer i Italien. 

Likviditet 
Utlaning till kreclitinstitut, clvs kassa och banktillgoclohavanclen, uppgick per bokslutsclagen till 

79 766 tier (38 370). 

Kapitaltackning 
Kapitaltackningskvoten uppgick till 2,28 (4,72) vid balansdagen. 

Soliditeten motsvarar 33 % (72 %) vie! arsskiftet. 

Det kombineracle buffe1tkravet, bestaencle av kapitalkonserveringsbuffe1t 2,5% och kontracykliskt buffertkrav 

1 %. Bola get hacle per 2015-12-31 ett totalt riskvagt exponeringbelopp uppgaencle till 2 485 577 tkr. Buffe1tkravet 

blir foljancle: 

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 

Kontracyklisk buffert 1 % 

Summa kombinerat buffertkrav 

62 139 tkr 

24 856 tier 

86 995 tier 

Jdmforande siffor med 2014 saknas da bufferkraven dr ny lagstiftning som triitt i kraft under 2015. 
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Riskhantering, riskkontroll och rapportering 

Risk clefinieras S0111 en potentiell negativ paverkau pa ett foretag och som kau uppsta pa gruncl av pagaencle 

interna processer eller framticla interna eller extema hanclelser. I riskbegreppet ingar clels sannolikheten for 

att en handelse intraffar, clels den paverkan hanclelsen skulle kunna ha pa foretaget. 

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

befogenheter betriiffande riskhanteringen som skapar en strnktur for beslutsfattandet i riskfragor. De 

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

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

Riskfunkiionen ar fri staende fran affarsverksamheten och risk manager rappo11erar till VD och styrelse. 

Riskfunktionen ansvarar for att lopande pa aggregerad niva folja upp och rapportera 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 portfoljverksamhet. Portfoljerna forvaltas i Norge. 

Finansinspektionens foreskrift om tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014: 14 aliigger alla finansiella 

foretag under Finansinspektionens tillsyn art uppratthalla och underhalla en intern kapital- och likviditets

utvardering (IKLU). 

Kreditrisk och kreditkvalitet 

Portfoljerna bestar huvudsakligen av kopta forfallna krediter utan sakerhet. Sa liinge som det finns osiikerhet om 

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

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

erhalls vid forviirv av po1tfoljerna. I syfte att hantera kreditrisken investerar PRA Group koncemen i personal 

med bred erfarenhet av kredithantering och indrivning samt analys av portfoljer. Darntover investerar 

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

AK Nordic koper dessa tjiinster fran koncembolag. 

Bolagets maximala exponering mot kreditrisk framgar av balansriikningen. 

Av bolagets riskpolicy niir det giiller kreditrisker framgar att bola get i huvudsak skall bedriva kreditgivning 

genom forvarv av forfallna forclriugspo11foljer. Va1je kopt po11folj skall besta av ett stort antal homogena 

krecliter huvuclsakligen mot privatpersoner. Forvarvspriser skall baseras pa intema erfarenheter av lik

varcliga portfoljer. Uppfoljning av lopande kassafloden per p011folj skall foljas upp mot kalkyleracle kassa

floclen s0111 gjordes upp vid forviirvstidpunkten. 

Fokus for riskkontrollen iir att aualysera kassaflodet fran respektive po1tfolj och jamfora mot dels prognos, 

dels om avvikelse mot prognos finns, kontrollera det bokforcla viirdet och faststalla eventuella nedskriv

ningsbehov. 

Bolagets kreditportfolj bestar i huvudsak av portfoljer av forfallna fordringar som kopts till ett varde 

vasentligt under krediternas nominella viirde. Det bokforda viirdet utgors av anskaffuingsviirdet minskat 

med gjorda avskrivningar. 

Med kreditrisk menas risken att bolaget inte erhaller betalning enligt bokfort varde pa respektive portfolj 

eller tvingas att gora nedskrivningar orsakade av ett samre kassaflode fran po1tfoljen an forvantat. 

Dessutom finns exponeringa.r hanforliga till kreditrisk i form av medel pa konton i andra nordiska banker. 
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Bolagets likvida medel bestar huvudsakligen av banlctillgodohavanclen och anclra kortfristiga finansiella 

tillgangar som ar betalbara pa anforclran. Likvida medel ar placerade i norska statobligationer som klassificeras 

som en saker placering och saledes forluster nastan ar obefintliga. Bolagets exponeringsbelopp for kreditrisker 

var per 2015-12-31 1 720 Mkr. Kapitalkravet for kreditrisk per 2015-12-31 beraknat enligt standardmetoden 

uppgick till 137,6 Mkr, foregaende ar 113,7 mkr. 

Bolaget har i sin IKLU gjo1t en berakning av clet kapital man anser sig behaver utover lagstadgade krav. 

Detta s.k. Pelare 2 kapital har bolaget for 2015 beraknat till 2 853 tkr (3 975 tkr). Beloppet utgors i helhet av 

koncentrationsrisk i kreditpo1tfoljen. Nagra andra Pelare 2 risker har inte bolaget ansett sig behova satta av 

nagot kapital for. 

Kapitalbas 

Bolagets kapitalbas uppgick per 2015-12-31 till 454 mkr (774). Detta belopp byggs upp av foljancle poster. 

Kapitalbas 2015 2014 

Karnprimarkapital 

Ovrigt primarkapital 

Supplementarkapital 

Total kapitalbas 

Bolaget saknar supplementart kapital. 

Marknadsrisker 

371 136 

82 870 

0 

454 006 

691 150 

82 870 

0 

774 020 

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

kronor och euro s0111 kommer fran po1tfoljer i Norge och Italien. 

Nagra andra vasentliga marknadsrisker an namnda valutakursrisk har inte iclentifierats. Exponeringsbeloppet 

for marknadsrisker uppgick per 2015-12-31 till 65 786 tkr. 

Bolagets policy nar det galler valutarisker ar att kreclitportfoljer skall finansieras i samma valuta s0111 

portfoljens ingaencle krediter ar i. 

Valutakursrisk 

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 kassafloden. Bantering 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 2015-12-31 hade bola get foljande nettoexponeringar i utlandsk valuta utt1yclct i SEK: 

Nettopositioner 

NOK 
GBP 
SEK 

\--

l'vlotvarde Forandring i 

i tkr valutakurs 

-49 868 +5 % 
-195 +5 % 

-15 722 +5 % 

Eftekt pii 
resultat och 
eget kapital 
fore skatt 

-2 493 
-10 

-786 
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Riinterisk 
Ranterisker uppkommer om <let finns loptidsobalans mellan bola.gets tillgangs- och skulclsicla. 
Kassafloclet fran bolagets p01tfoljer ar resultat av uppgorelser med galdenarerna clar galdenaren betalar 

ett overenskommet belopp per manacl eller gor storre engangsinsattningar. 6verenskomna betalningsplaner 

paverkas i princip inte av det allmanna rantelaget. Bola.gets finansiering sker med eget kapital, koncerninterna 

Ian och med inlaning fran allmanheten. De konceminterna 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 bola.gets resultatrakning sa lange 

som clet finns ett positivt resultat som overstiger kostnadsokningen. Ranterisken beraknas med en parallell

forskjutning av rantekurvan med 200 bp och den okade rantekostnaden ar beraknad till 16 380 tkr fore skatt 

och bokfors clirekt over bolagets resultatrakning varfor inget kapital satts av for denna risk. 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk ar risken for att bola.get inte kan infria kortsiktiga betalningsforpliktelser. Likviditetsrisken 

finns i bolagets refinansiering, att sparama tar ut inlanade medel eller att koncernmoderbolaget forlorar sin 

mojlighet till kreditfacilitet. Risken maste bedomas som lag da spararna hittills visat sig vara en stabil kalla till 

refinansiering och mot bakgrund av bola.gets stabila och starka resultatutveckling ar det inte troligt att 

PRA Group Europe AS skulle forlorn sin kreditfacilitet. 

Bola.gets policy nar det galler lik'viditetsrisker ar att likviditetsrisken i bolaget skall vara lag. For att upp

fylla detta arbetar bolaget med i huvuclsak tva kallor till finansiering. En koncernintern kreditfacilitet och 

inlaning fran allmanheten. Bola.get haller en likviditetsreserv pa minst 30 % av vie! var tic! inlanacle medel 

fran allmanheten. 

Bola.get arbetar clessutom med god likviditetsplanering och gor rullande likviclitetsprognoser fran en vecka 

upp till mer an ett ar. Likviclitesrisk mats och rapporteras lopande till styrelse och foretagsleclning. 

Loptidsanalys 

In- och upplaning fran allmanheten 

2015 

2014 

Inlaning fran koncernbolag 

2015 

2014 

Operativ risk 

betalbara pa anforclran 

395 880 

216 270 

beta.Ibara pa anfordran 

634 223 

182 172 

Operativ risk ar risken for clirekt eller inclirelct forlust pa gruncl av icke anclamalsenliga eller misslyckade 

interna processer, manskliga fel och felaktiga system eller e>,,1erna handelser. 

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

saknas inciclenter harforliga till operativa risker trots att bola.get bedrivit nuvarande verksamhet sedan 1981. 

Analys av operativa risker har genomfo1ts i sambancl med att bolagets IKLU har tagits fram. I cle1ma analys 

har man bl.a behancllat legala risker, IT-risker saint ryktesrisker men bland clessa har inte nagra vasentliga 

operativa risker kunnat iclentifieras. 
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Generellt sett iir 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 IKU har tagits fram. I denna analys 

har man bl.a behandlat legala risker, IT-risker satnt 1y ktesrisker men bland dessa har inte nagra viisentliga 

operativa risker kunnat identifieras. 

Bolagets policy nar det galler operativa risker iir att kontinuerligt se over intema 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 IKLU:n uppdateras. 

Bolagets riskmanagementfunk'tion utvarderar analysen och avgor vad som kan klassas som vasentliga 

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

rapporteras till styrelsen och ledningsgruppen. Va1je vasentlig risk bar ett hanteringsprogram 

som anger hur bolaget skall arbeta med risken for att minimera eller 6vervaka den. Ansvarig for att upp

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

iir risk manager. 

Kapitaltackningskravet beraknas for operativ risk enligt basmetoden som innebar att kapitalkravet ar 15 % 

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

As 20 15 iir det omsiittningen under aren 2012-2014 som utgor berakningsgrunden for kapitalkrav avseende 

operativa risker. Exponeringsbeloppet for operativa risker per 2015-12-31 uppgick till 699 835 tkr (552 730). 

Ovriga risker 

Utover de risker som redovisas ovan har i IKLU:n utviirderats regulatoriska risker, afforsrisker, ryktesrisker 

och strategiska risker. Ingen av dessa har dock bed6mts som nagon vasentlig risk varfor nagot kapital 

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

Bolagets policy niir det galler dessa risker iir att kontinuerligt utvardera dessa och folja upp dess inverkan 

pa bolaget. Rappo11ering skall ske till styrelsen och ledning tillsammans med en bedomning av den 

ekonomiska risken for bolaget. 

Vasentliga handelser efter rakenskapsaret och efter <less utgang 

Bolaget har forviirvat en stor portfolj i Norge efter riikenskapsarets utgang vilket medfor att den norska 

verksamheten dubbleras under 2016. 

y 
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Nyckeltal och nyckeltalsclefinitioner 

Resultat och stallning 

Oversikt tkr 

Rantenetto 

Rorelseintak'ter 

Rorelsekostnader efter kreditforluster 

Roreseresultat 

Arets resultat 

Utlaning till kreditinstitut 

Utlaning till allmanhet 

Derivat instrument 

6vriga tillgangar 

Inlaning fran allmanheten 

6vriga skulder 

Obeskattade reserver 

Eget kapital 

Balansomslutning 

Soliclitet % 

Kapitaltackningsgracl % 

Vinstmarginal % 

A vkastning pa tillgangar i % 

Medelantal anstallcla 

Nyckeltalsclefinitioner 

Solidi tel 

2015 2014 
-23 286 -13 575 

438 277 768 647 

-251 226 -302 657 

163 765 452 415 

130 948 327 368 

79 766 38 370 

1 683 255 1 305 107 

4 116 18 835 

16 680 21 618 

395 880 216 270 

808 005 202 602 

0 0 

586 462 1 103 394 

1 790 347 1 522 266 

33% 72% 

18% 38% 

29% 46% 

7% 22% 

1 

2013 2012 2011 
-15 169 -7 202 -6 599 

480 479 432 221 376 781 
-241 755 -171886 -180 110 

223 555 253 133 190 072 

174 674 185174 169 994 

44 540 36 556 80 453 

1179587 901 985 623 505 

2 016 n/ a n/a 

19 989 8 029 32 037 

220 332 126 166 171 546 

439 151 285 948 158 638 

9 000 23 000 24 798 

585 165 522 348 381 013 

1 253 648 957 462 735 995 

47% 56% 54% 

34% 58% 59% 

36% 43% 37% 

14% 19% 23% 

2 2 2 

Eget kapital inklusive kapitalanclel av obeskattacle reserver i procent av totala tillgangar vicl arets utgang. 

Kapitaltaclmingsgmd 

Kapitalbasen i procent av bolagets totala riskvagda belopp. 
Vinsfma,ginal 

Resultat fore bokslutsclispositioner med avclrag for 22% schablonskatt stalld i relation till 

rorelseintakter. 

Avkastning pa tillgangar 

Nettovinsten i relation till balansomslutningen 

Forslag till vinstclisposition 
Till arsstammans forfogancle star foljande fritt eget kapital att clisponera: 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Totalt 

kronor 

kronor 

kronor 

Styrelsen foreslar att vinstmecllen disponeras sa att: 

utdelas till moderbolaget kronor 

i ny rakning overfors kronor 

395 574 529 

130 947 533 

526 522 062 

62 093 219 

464 428 843 

526 522 062 
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Styrelsens yttrancle enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen 2005:551 avseende foreslagen 
vinstutdelning 2015 

Styrelsen har beslutat att foresla aktieagarna att pa arsstamman 2016 besluta om vinstutdelning till 

ett sammanlagt belopp om 62 093 219 kronor. Detta yttrande ar framtaget i enlighet med bestammelsen i 

18 kap 4 § aktiebolagslagen och utgor styrelsens bedomning av om den foreslagna vinstutclelningen ar 

forsvarlig med hansyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i ak1iebolagslagen. 

Bolagets ekonomiska stallning per den 2015-12-31 framgar i denna arsredovisning. I arsredovisningen 

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

Den foreslagna utdelningen aventyrar inte de investeringar s0111 planeras for bolagets fo1isatta utveckling, 

smnt bolagets fonnaga att i ratt tid fullgora foreliggande betalaningsforpliktelser. 

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

star i rimlig propo1iion till bolagets verksamhet och darmed forenade risker med beaktande av den foreslagna 

utdelningen. 

Utdelningsfor/agets forsvarlighet 

Mot bakgrund av det ovan angivna, vad s0111 i ovrigt kommit till styrelsens kannedom och dess bedomning 

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

belt forsvarlig med hansyn tagen till de krav som verksamhetens mi, omfattning och risker staller pa 

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

Tkr 

Ranteintakter 
Rantekostnader 

Rii11te11etto 

Nettoresultat av finansiella transaktioner 

Ovriga rorelseintakter 

Summa rorelseintiikter 

Allmanna administrationskostnader 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anlaggningstillgangar 
6vriga rorelsekostnader 

Summa kostnader 

Resultat fore kreditforluster 

Kreditforluster, netto 

Summa rorelseresultat 

Aterforing periocliseringsfond 

Skatt pa arets resultat 

Arets resultat 

Rapport over totalt resultat 

Tkr 

Are ts resulta t 

6vrigt totalt resultat s0111 kommer att aterforas till resultatet 

Omrakningsdifferens 

Summa totalt resultat for aret 

Not 

3 

4 

5 

2 

6 

7 

2 

8 

2015-01-01 
2015-12-31 

16 704 
-39 990 

-23 286 

48 450 

389 827 

438 277 

-137 487 

-507 
-113232 

-251 226 

163 765 

163 765 

0 

-32 817 

130 948 

2015-01-01 
2015-12-31 

130 948 

-10 834 

120114 

2014-01-01 
2014-12-31 

6 941 
-20 516 

-13 575 

139 764 

628 883 

768 647 

-158 849 

-490 
-143 318 

-302 657 

452 415 

452 415 

9 000 

-134 047 

327 368 

2014-01-01 
2014-12-31 

327 368 

53 525 

380 893 
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Balansrakning 
Tkr 

TILLGANGAR 

Utlaning till kreditinstitut 

Utlaning till allmanheten 

Alctier och andelar 

Obligationer och andra rantebarancle vardepapper 

Immateriella tillgangar 

Ancira immateriella tillgangar 

6vriga tillgangar 

Derivat instrument 

Forutbetalda kostnacler och upplupna intakter 

SUl\-.IMA TILLGANGAR 

SKULDER, A VSA TTNINGAR OCH EGET KAPITAL 

Skulder oc/1 avsiittningar 

Inlaning fran allmanheten 

Inlaning fran koncernbolag 

6 vriga sh1lder 

Upplupna kostnader 

Uppskjuten skatt 

Summa skulder och avsiittningar 

Obeskattade reserver 

Eget kapital 

Bunde! eget kapital 

Alctiekapital (antal aktier 538 400 st) 

Reservfond 

Summa bundet eget kapital 

Frill eget kapilal 

Balanserat resultat 

Omrakningsreserv 

Arets resultat 

Summa frill egel kapilal 

Summa eget kapital 
SUMl\·H. SKULDER, A VSATTNINGAR 

OCH EGET K<\PITAL 

POSTER INOM LIN.JEN 

Stallda sakerheter for egen skuld 

Ansvarsforbinclelser 

Not 

9 

IO 

11 

12 

13 

17, 18 

1, 14 
15 

15 

16 

8 

17 

18,20 

2015-12-31 2014-12-31 

79 766 38 370 

1 683 255 1 305 107 

0 136 210 

4 969 0 

1 508 2 006 

16 680 21 618 

4 116 18 835 

53 120 

1790347 1522266 

395 880 216 270 
634 223 62 698 

5 456 4 948 

42 599 5 460 

125 727 129 496 

1203885 418 872 

0 0 

53 840 53 840 

6 100 6 100 

59940 59940 

384 844 694 522 

IO 730 21 564 

130 948 327 368 

526 522 1043454 

586 462 1103 394 

1790347 1522266 

Inga Inga 

Inga Inga 
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Forandringar av eget kapital 

Tkr 
Ingaende eget kapital 2014-01-01 
Arets resultat 
Arets ovrigt totalresultat 

Arets total resultat 
Vinstc\isposition 
Utclelniugar 
Koncernbiclrag 

Utgaende eget kapital 2014-12-31 
Ingaencle eget kapital 2015-01-0 I 

Arets resultat 
Arets ovrigt totalresultat 

.,\rets total resultat 
Vinstc\isposition 
Utc\elningar 
Koncernbic\rag 
Erhallna aktieagartillskott 

Ut2:aende e2:et kapital 2015-12-31 

Bunclet eget 
kaoital 

Omrak-
Aktie- Reserv- nings-
kapital fond reserv 

53 840 6 100 -31 961 

53 525 

53 525 

53 840 6100 21564 
53 840 6 100 21 564 

-10 834 

-10 834 

53 840 6100 10 730 

Fritt eget kapital 

Balanserac\ Arets Totalt Eget 
vinst resultat kapital 

382 512 174 674 585 165 
327 368 327 368 

53 525 

327 368 380 893 
174 674 -174 674 0 
-59 444 -59 444 
196 780 196 780 

694 522 327 368 1103 394 
694 522 327 368 1 103 394 

130 948 130 948 
-10 834 

130 948 120114 
327 368 -327 368 0 
-728 811 -7288 11 

16 765 16 765 

75 000 75 000 

384 844 130 948 586 462 
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Kassaflodesanalys 

Tkr 
Den Iopande verksamheten 

Rorelseresultat 

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet 

Av och nedskrivningar 
orealiserade vardeforandringar 

ovrigt 
realisationsvinst forsaljning portfoljer 

Betald skatt 

Kassaflocle fran den Iopancle verksamheten 

fore forandringar av rorelsekapital 

Forandringar av den lopande verksamhetens tillgangar och skulder 

Forandring av utlaning till allmanheten 

Forandring av ovriga tillgangar 

Forandring av inlaning fran allmanheten 

Forandring av 6vriga skulder 

Kassaflode fran den Iopancle verksamheten 

Jnves/eringsverksamhelen 

Forvarv av aktier och andelar 

Forsaljning av aktier och andelar 
Forsaljning av immateriella anlaggningstillgangar 
Forvarv immateriella anlaggningstillgangar 

Forvarv av obligationer och andra vardepapper 

Kassaflode friln investeringsverksamheten 

Finansie1·ingsve1·ksamhelen 

Erhallet aktieagaretillskott 

Utbetald utdelning 

Erhallna koncembidrag 

Forandring av avsattningar 

Kassaflocle fran finansieringsverksamheten 

Arets kassaflode 

Likvida meclel vid arets borjan 

Likvicla medel vid arets slut 

2015-01-01 
2015-12-31 

163 765 

507 
-14 294 

0 
0 

149 978 

-16 621 

133 357 

-378 148 

19 724 

179 610 

607 718 

562 261 

-79275 

217 254 
0 

-64 

-4 969 

132 946 

75 000 

-728 811 

0 

-653 811 

41396 

38 370 

79 766 

Likvida medel definieras s0111 kontanter och tillgodohavanden i banker, se vidare not 9 

Erhallna och betalda rantor 

Erhallna rantor 

Betalda rantor 

Netto 

y 

2015 

16 704 

-39 990 

-23 286 

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 

-14 368 

-136 210 

0 
7 073 

0 

0 

-129137 

0 

-59 444 

196 779 

137 335 

-6170 

44 540 

38 370 

2014 

6 941 

-20 516 

-13 575 
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Not. 1 Redovisnings- och varderingsprinciper 
Allmiint 

AK Nordic AB har sitt sate i Uppsala med address Dragarbrunnsgatan 46, 753 83 i Uppsala. 

Arsredovisningen ar upprattad enligt la gen (199 5: 15 59) om arsredovisning i kreditinstitut och 

vardepappersbolag samt Finansinspektionens foreskrifter och allmanna rad om arsredovisning i kredit

institut och vardepappersbolag (FFFS 2008:25) och Radet for finansell rapporterings rekommendation 

RFR 2. Redovisning for Juridiska personer. Bolaget tillampar lagbegransad IFRS, vilket innebar att bolaget 

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

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillampats konsekvent pa samtliga perioder s0111 

presenteras i de finansiella rapportera, om inte atmat framgar. 

Koncernfiirhilllanden 
Bolaget ingar i en koncem i vi lken Portfolio recovery Associates Inc ar moderbolag med huvukontor i 
N011folk Virginia, USA. 

Andrade redovisningspriuciper 
Andrade redovisningsprinciperforanledda av nya eller dndrade IFRS 

Andringar av IFRS med tillampning 2015 bar inte haft nagon effekt pa koncernens redovisning. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 

Bolagets funktionella valuta ar euro men de finansiella rapportema presenteras i svenska kronor, till 

svenska myndigheter och i norska kronor till norska myndigheter. 

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

Nya IFRS som iinnu inte bo,jat tilliimpas 

Ett antal nya eller andrade IFRS trader ik.raft forst under kommande rakenskapsar och har inte fortidstillampats 

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

att fo11idsti llam pas. 

IFRS 9 Finansiella instmment avses ersdtta ]AS 39Finansiella Jnstmment: Redovisninga och vdrdering 

[ran och med 2018. IFRS 9 medfor forandringar avseende klassificering & vardering, nedsk.rivningar och 
sdkringsredovisning. Bolaget tillampar inte sakringsredovisning och paverkas darmed inte av dessa 

andringar. Utvarderingen av mojliga effekter av de andra tva omradena ar annu inte klar. 

JFRS 15 Revenue ji"om Contracts with Customers innebar att .lFl<.S kommer innehalla en enda princip

baserad standard for samtliga branscher, som ska ersatta befintliga standarder och uttalanden om 
intakter. IFRS 15 trader i kraft 1 januari 2018 s0111 tillampningstidpunkt. EU vantas godkanna IFRS 15 

under andra kvartalet 2016. Den initial a bedomningen ar att IFRS 15 inte kommer att ha vasentliga 

effekter pa bolagets redovisning. 

Ovriga andringar av redovisningsprinciper med framtida tillampning bedoms inte komma att ha nagon vasentlig 

effekt pa bolagets redovisning. 

Kritiska bedomningar och uppskattningar 

lntaktsredovisning och redovisat vdrde pa portfoljema 

Portfoljerna bestar huvudsakligen av kopta forfallna k.rediter utan sakerhet. Portfljerna redovisas till upplupet 

anskaffningsvarde med tillampning av effektivrantemetoden. Metoden kraver att bolaget uppskattar framtida 
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kassafloden fran portfoljerna vie! vmje bokslut. Uppskattningarna baseras pa olika faktorer sasom mojligheter 

att kontakta kunderna och na overenskommelser om avbetalning, tidpunkt for kassafloden, det allmanna 

ekonomiska laget m.m. Avvikelser mellan uppskattacle kassafloden och faktiska kassafloclen for en period 

redovisas i resultatrakningen som 6vriga rorelseintakter. Om uppskattningarna for framtida perioder 

uppdateras sa justerar bolaget det reclovisacle varclet pa portfoljerna. Foranclringar i antaganclen eller bolagets 

beclomningar paverkar intaktema for perioclen, forandringarna reclovisas i resultatrakningen som en upp- eller 

nedskrivning av fordran. Se vi dare not 10. 

Viirderingsprinciper mm 

Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats med utgangspunkt i anskaffningsvarclen om 

inget annat anges neclan. 

Intiikter 

Bolagets huvudsakliga intaker kommer fran inbetalningar av forfallna fordringar i k.reditpo1tfoljema i 

Norge och Italien. Bolaget anvancler effektivrantemetoden for att redovisa clessa intakter. 

Andvandningen av clenna metocl kraver att bolaget uppskattar framtida kassafloden fran lanefordringarna 

pa va,je balansclag. De underliggancle uppskattningama som ligger till gruncl for intaktsredovisn.ingen 

beror pa variabler sasom mojligheten att kontakta kunden och na en 6verenskommelse om betalning 

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

fak'tiska och reviderade uppskattade kassafloden i enlighet med IAS 39 § AG 8. Hanclelser eller forancl

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

Ranta 

Ranteintakter redovisas i takt med att de intjanas (berakningen sker pa basis av underliggande 

tillgangs avkastning enligt effektivrantemetoclen). 

Ersiittningar till anstallda 

Ko1tfristiga ersattningar till anstallda beraknas utan diskontering och redovisas som kostnad nar de 

relaterade tjanstema erhalls. 

Bolaget har enba,t avgiftsbestamda pensionsplaner, vilket medfor att forpliktelser avseende avgifter 

till avgiftsbestamda planer redovisas som en kostnad i resultatrakningen i den takt de intjanas genom 

att de anstallda utfort tjanster at bolaget under en period. 

Inkomstskatter 

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

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

skatteeffekt redovisas i 6vrigt totalresultat ell er i eget 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 aven justering av aktuell skatt 

hanforlig till tidigare perioder. Uppslguten skatt beraknas enligt balansrakningsmetoden med utgangspunkt 

i temporara 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. Uppslguten skatt beraknas med tillampning av de skattesatser och skatte

regler som ar beslutade eller i praktiken beslutacle per balansdagen. 

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

Finansiella instrument 
En finansiell tillgang eller finansiell skulcl redovisas i balansrakningen nar en tillgang eller skulcl uppstar 

enligt instrnmentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgang bokas bo11 fran balansrakningen nar 

rattighetema i avtalet realiseras, forfaller eller nar bolaget forlorar kontrollen over den. En finansiell skuld 

bokas bort fran balansrakningen nar forpliktelsen i avtalet fullgors eller pa annat satt. regleras. 

Finansiella instrument redovisas initial! till verkligt varcle motsvarancle instrumentets anskaffningsvarde 

med tillagg/avclrag for transaktionskostnader for alla finansiella instrument. 

Finansiella skulcler, forutom derivat, varderas till upplupet anskaffningsvarcle. Upplupet anskaffningsvarcle 

bestams utifran den effektivranta som beraknades nar Janet togs upp. Det innebar att over- och undervarden 

liksom direkta emissionskostnader periodiseras over lanets !optic!. Leverantorsskulder har k011 forvantad 

loptid och varcleras utan diskontering till nominellt belopp. 

Klassificering och viirdering av finansiella instrument 

Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga varde med tillagg 

for transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vie! forsta reclovisningstillfallet 

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

finansiella instrumentet varderas efter forsta redovisningstillfallet. Efterfoljande varderingar 

efter anskaffningstillfallet sker till verkligt varde eller upplupet anskaffningsvarde 

med tillampning av effektivrantemetoden beroende pa vilken kategori det finansiella 

instrumentet tillhor. Varcleforanclringen sker via resultatrakningen. 

Finansiella tillgangar vtirderade till verkligt vtirde via resu/tatrtikningen 

For clenna kategori finns tva undergrupper: <leis finansiella tillgangar som utgor 

innehav for handelsandamal, clels andra finansiella tillgangar som foretaget initialt valt att 

placera i denna kategori. Finansiella instrument i de1ma kategori varderas lopande till verkligt varde 

med vardeforandringar redovisade i resultatrakningen 

Finansiella ti//gangar varderade till upp/upet anskajfningsvtirde 

Redovisning till upplupet anskaffningsvarde avseende kund- och ovriga fordringar 

innebar att det finansiella instrumentet varcleras till anskaffningsvarde med avdrag for 

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

Finansiella sku/der vtirderade till upp/upet anskajfningsvtirde 

I denna kategori ingar bland atmat lane- och leverantorsskulder. 

Varderingen sker till upplupet anskaffningsvarde 

\v-
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Till vilken kategori finansiella tillgangar och skulder hanforts framgar av not 21 finansiella 

tillgangar och skulder. 

Kopta portfoljer 

Utlaning till allmanheten avser kopta portfoljer vilka bestar av forfallna konsumentkrediter, inklusive ranta, som 

forva1vats fran finans institut, kreditkortsforetag och andra foretag som ger krediter till privatpersoner. 

De klassificeras i kategorin lanefordringar och kundfordringar och redovisas till upplupet anskaffningsvarde 

faststallt med den initiala kassaflodesprognosen saint forvarvspris inklusive transaktionskostnader med en initial 

effektivranta som sedan anvands for diskontering av framtida kassaflodet. Portfoljerna har kopts till ett pris som 

vasentligt understiger de nominella fordringarna. Bolaget gor vaije manad en ny berakning av det redovisade 

vardet genom att berakna nuvardet av framtida beraknade tioariga kassaflodet till portfoljens ursprungliga 

effektiva ranta. Forvantat framtida kassaflodet baseras huvudsakligen pa historiska inbetalningar fore forva1vet, 

typ av fordran, alder och storlek pa de enskilda fordringama och erfarenhet fran tidigare portfoljer. 

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

I resultat rakningen redovisas kassaflode fran portfoljema som "Ovriga rorelseintah.'1er" medan periodens 

avskrivningar av p01ifoljens anskaffningsvarde redovisas som "Ovriga rorelsekostnader". 

Derivat 
Bolaget anvander valutaswappar for att sakra valutarisken i portfoljerna. Derivaten redovisas till verkligt 

varde. Derivaten redovisas sorn ovrig tillgang om de har positivt verkligt varde och som ovrig sh1ld om de 

har negativt verkligt varde. Vardeforandringen redovisas i resultatrakningen under nettoresultat av finansiella 

transaktioner. Sakringsredovisning tillampas ej. 

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

Vici vaije rapp01ieringstillfalle utvarderar foretaget om det finns objektiva belagg som tyder pa att 

en fordran ar i behov av nedskrivning till foljcl av en eller flera handelser (forlusthandelser) 

intraffat efter det att fordran redovisades for forsta gangen. 

Objektiva belagg for att en fordran ar i behov av nedskrivning ar: 

- betydancle finansiella svarigheter hos galdenaren 

- ett avtalsbrott, sa som forsenade eller uteblivna betalningar 

- galdenaren kommer sannolikt att ga i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion 

Det redovisade vardet efter nedskrivningar pa fordringar beraknas som nuvarclet av framtida 

kassafloden diskonterade med den effektiva ranta som gallde da tillgangen redovisades for forsta 

gangen. En nedskrivning belastar resultatrakningen. 

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

r 
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Ovriga immateriella tillgangar 
6vriga separat forviirvade immaterella tillgangar som forviirvas av foretaget redovisas till anskaffningsviirde 

minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar. 

Avskrivningsprinciper 
Avskrivningar redovisas i resultatriikningen linja1t over den immateriella tillgangens beriiknade nyttjandeperiod. 

Nyttjandeperiodema omprovas minst arligen. 

Avskrivningsbara inunaterilla tillgangar skrivs av fran det datum da dear tillgangliga for anvandning. 

Den beraknade nyttjandeperioden ar 5 ar. 

Viirdepapper 
Vardepapper och obligationer viirderas till verkligt varde over resultatriikningen da bolaget har klassificerat 

elem som fair value option. Bolaget hade i 2014 placerat 136 210 tkr i noterade viirdepapper. 

Viirdeforiindringen redovisades i resultatriikningen under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Bolaget har i 2015 placerat 4 969 tkr i norska statsobligationer. 

Rantan redovisas i resultatriikningen under riinteintakter och viirdeforiindringen redovisas i resultatriikningen. 

under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Not 2 Inkop och forsiiljning andra koncerubolag 
Arets inkop fran andra koncernforetag uppgar till 71 704 (119 805) vilket motsvarar 29 % (40 %) av 

bolagets totala kostnad for aret. Av arets intakter avser O % (0 %) intak1er fran ovriga koncernbolag. 

Tota/a inkop och 11testaende balanser till koncembolag per den 2015-12-31 

lli fu~ 
PRA Group Europe AS 9 161 

Aktiv Kapital Sourcing AS 

PRA Group Deutschland Gmbh 

PRA Group Italia S.r.l 

PRA Group Norge AS 

PRA Group Europe Portfolio AS, Oslo, Zug 

PRA Group Europe Holding S.ar.l , Lux, Z 

PRA Group (UK) Ltd. 

PRA Group Sverige AB 

Totalt 

Not 3 Riintenetto 

6vriga riinteintiikter fran bank 

6vriga riinteintiikter, koncem 

Rantekostnader 

6vriga riintekostnader, koncern 

Summa 

801 

3 216 

8 383 

46 060 

2 
179 

2 183 

1 719 

71 704 

2015 

1 122 

15 582 

-3 283 

-36 707 

-23 286 

Utg.balans 

-631 433 

0 
-162 

-7 858 

2 712 

0 
0 
0 

0 

-636 741 

2014 

208 

6 733 

-3 935 

-16 581 

-13 575 
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Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner 
Omvardering av utlaning till allmanhet 

Val utakursforanclring 

Vardeforanclring valutaclerivat 

Summa 

Not 5 Ovriga rorelseintakter 
Portfoljintakter fran Italien 

Po11foljintakter fran Norge 

Po11foljintakter fran Osten-ike 

Vinst vicl avyttring av Ostenikiska portfoljerna 

Summa 

Not 6 Allmiinna aclministrationskostnacler 
Personalkostnacler 

Lokalkostnader 

Systemkostnader 

Provisionskostnader exterua 

Provisionskostnader frau koncernbolag, se not 2 

Ovriga aclministrationskostnacler, se not 2 

Summa 

Medelantalet anstallda 

Man 

Kvinnor 

Summa 

Norge 

Man 

Kvinnor 

Summa Norge 

Totalt 

Sverige 
Loner och andra ersallningar 

Styrelsen och verkstallande direktoren 
vm'Ol' tantiem och liknancle ersattningar till styrelse och VD 

Ovriga anstallcla 

Socia/a kostnader 

Pensionskostnader for styrelsen och VD 

Pensionskostnacler ovriga anstallcla 

Sociala avgifter enligt lag och avtal for styrelsen och VD 

Sociala avgifter enligt lag och avtal for ovrig personal 

2015 2014 
44 679 142 226 

-363 645 -209 399 

367 416 206 937 

48 450 139 764 

2015 2014 
180 881 13 855 

208 946 184 515 

0 361 178 

0 69 335 

389 827 628 883 

2015 2014 
7 356 6 356 

0 -2 

1 237 2 510 

48 558 10 652 

54 442 105 143 

26 399 34 190 

137 992 158 849 

2015 2014 
1 

0 0 

1 1 

1 1 

0 0 

0 0 

0 1 884 

0 1 884 

0 0 

0 253 

0 0 

0 653 

0 906 
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Norge 
Loner och andra ersattningar 

Styrelsen och verkstallande direktoren 

Socia/a kostnader 
Pensionskostnader for styrelsen och VD 

Sociala avgifter enligt lag och avtal for ovrig personal 

871 

871 

0 

119 

119 

Sj11kfranvaro 

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

Upplysning om sjukfranvaro lamnas darfor inte. 

Kons.fordelning i foretagsledningen 

Fordelningen mellan man och kvinnor 

i foretagets styrelse: 

Kvinnor 

Man 

F ordelningen mellan man och kvinnor 

i foretagsledningen: 

Kvinnor 

Man 

Erscittning ti/1 /edande be.fattningshavare 

Ersattning till verkstallande direktor beslutas av styrelsen. 

Ersattning till extema ledamoter beslutas av arsstamman. 

Rorlig ersattning 

Styrelsen erhaller ingen rorlig ersattning. 

Fast ersattning 

Verkstallande direktoren erhaller Ion fran bolaget enligt styrelsens beslut. 

2015 

0% 

100% 

0% 

100% 

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

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

Verkstallancle clirektor uppgar till 761 (447) tkr och bestar av gruncllon 660 (447) tkr, ovrig 

ersattning 101 (0) och pensionskostnacler 0 (0) tkr. 

Pensionsalder 
Pensionsalder for Verkstallande direktor ar 65 ar. 

Avtal om pensionsfo1pliktelse och avgangsvederlag 
Bolaget har inga utestaende pensionsforpliktelser till styrelse eller Verkstallancle direktoren. 
Inga avgangsvederlag utgar till Verkstallande clirektoren. 

~ 

447 

447 

0 

58 

58 

2014 

0% 

100% 

0% 

100% 
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A,,,oden till revisorer 

KPMG- Sverige 

Revisionsarvode 

Ovriga uppdrag 

E & Y - Sverige 

Revisionsuppdrag 

Ovriga uppdrag 

E & Y - Norge 

Revisionsuppdrag 

Ovriga uppdrag 

KPMG-Norge 

Revisionsuppdrag 

Summa 

Not 7 Ovriga riirelsekostnader 

Avrakning for influtna amorteringar pa po1ifoljer 

Summa 

Not 8 Skatt 
Avstiimning av effektiv skatt 

Resultat fore skatt 

Forvantad skattekostnad 

Justering forvantad skattekostnad pga norsk skattesats 

Total forvantad skattekostnad 

Aterforing av skatteriskreserv 

Effekt av andrad skattesats i Norge 

Skillnad i skattesats pa aterforing av periodseringsfond 

Permanenta skillnader 

Effekt av ej avrakningsbar utlandsk skatt 

Skatt hanforlig till tidigare ar (aktuell skatt) 

Omrakningsdifferens 

Total skattekostnad 

Arets skattekostnad beraknad till genomsnittskurs 

Uppskjuten skatteintakt/skattekostnad hanforlig till temporara skillnader 

Aktuell skatt 

Omrakningsdifferens 

Total skatteintiikt/skattekostnad 

Aktuell skatt 
Ingaende balans 
Erlagd inkomst skatt 
Arets aktuella skattekostnad 
Skatteeffekt av lamnat koncernbidrag 
Omrakningsdifferens 
Utgaende balans aktuell skattefordran/skatteskuld 

2015 

411 

0 

0 

0 

0 

0 

323 

734 

2015 

113 232 

113 232 

2015 

163 765 

36 028 

8 188 

44 216 

-10492 

0 

2 268 

0 

0 

-3 175 

32 817 

-17 529 

-18 463 

3 175 

-32 817 

194 
22 

-18 463 
16 765 

-166 
-1 648 

2014 

50 

53 

185 

44 

157 

-51 

0 

438 

2014 

143 318 

143 318 

2014 

461 415 

101 511 

23 071 

124 582 

0 

0 

16 623 

0 

-8 

-7 150 

134 047 

58 596 

-198839 

6 196 

-134 047 

-601 
2 831 

-198 839 
196 779 

24 
194 
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Uppskjuten skatt 

Ingaende balans redovisade temporara skillnader -

A vdragsgilla/skatteplil-.'tiga 

Ingaende uppskjuten skattefordran/skatteskuld 

Utgaende balans redovisade skattepliktiga temporara skillnader -

A vdragsgilla/skattepliktiga 

Uppskjuten skattefordran/skatteskuld 

Valutahirsdifferens - Intal-.-t/kostnad 

Utgaende balans uppskjuten skattefordran/skatteskuld 

Not 9 Utlaning till kreditinstitut 

Svensk valuta 

Utlandsk valuta 

Summa 
All 11t/aning till kreditinstit11t ar betalbara pa a,fordran. 

Ytterligare infonnation om finansiella risker finns i forvaltningsberattelsen. 

Not 10 Utlaning till allmiinheten 

Utlaning till allmanhet , externt 

Summa 
Ytterligare information om finansiella risker finns i forvaltningsberattel sen. 

Utlaningenforde/ar sig enligt nedan: 

Norska hushall 

Italienska hushall 

Forli11dring av utl/ming till allmli11/zete11 
Ingaende balans 

Anskaffning av po1tfoljer 

Forsaljning av portfoljer 

Kassaflode 

Ranta pa p01tfoljerna 

Estimerad forandring av kassaflode 

Valutakursdifferens 

Utgaende balans 

Tabe/lerna byggerpa estimerade kassajloden 

r 

-425 997 -671 133 

-425 997 -671133 

-115 019 -181 206 

-476 974 -425 997 

-476 974 -425 997 

-119 243 -115 019 

-6 484 -14 477 

-125 727 -129 496 

2015-12-31 2014-12-31 

15 443 26 710 

64 323 11 660 

79 766 38 370 

2015-12-31 2014-12-31 

1683255 1 305 107 

1683 255 1 305107 

33% 48% 

67% 52% 

2015-12-31 2014-12-31 

1304 856 1186 215 

467 850 802 066 

-443 -728 666 

-358 050 -538 780 

259 722 401 127 

35 673 138 122 

-26 353 44 772 

1683 255 1304856 
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Forvantat kassajlode avseende bolagetsfordringsportfoljerper 31 december 2015 

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

Fordringspo11foljer 564 360 527 965 1 512 323 

Summa 564 360 527 965 1 512 323 

Forvantat kassajlode avseende bolagetsfordringsportfoljerper 31 december 2014 

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

F ordringspo11foljer 

Summa 

Liiptidsanalys 

Utlaning till kreclitinstitut 

Utlaning till allmanheten 

Aktier och andelar 

Obligationer och andra viirdepapper 
Summa tillgangar till fast liipticl/ 
kontraktuell fiirfall 

Not 11 Immateriella anli.iggningstillgangar 

Jn/anings5ystem 

Ingaende balans 

Valutaomriikning 

Inkop under aret 

Bok.fort varde vie! arets utgang 

Ingaencle balans avskrivning 

A vskrivning under aret 

Val utaomrakning 

Bokfiirt varcle 

Not 12 Ovriga tillgangar 

Fordringar koncernbolag 

Ovriga tillgangar 

Summa 

155 237 

155 237 

Not 13 Fiirutbetalda kostnacler och upplupna intakter 

F orutbetalda kostnader 

Summa fiirutbetalda kostnader och upplupna intakter 

'r 

146 603 

146 603 

376401 

376 401 

2015-12-31 
Betalbara pa 

anfordran 

79 766 

1 683 255 

0 

4 969 

1 767 990 

2015-12-31 

2 561 

-81 

64 

2 544 
-529 

-507 

1508 

2015-12-31 

6 337 

10 343 

16 680 

2015-12-31 

53 

53 

Mer an 5 ar 

749 756 

749 756 

Mer an 5 ar 

385 390 

385 390 

2014-12-31 
Betalbara pa 

anfordran 

38 370 

1 305 107 

136 210 

1 479 687 

2014-12-31 

2 389 

172 

2 561 
-40 

-490 
-25 

2 006 

2014-12-31 

20 254 

1 364 

21 618 

2014-12-31 

120 

120 
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Not 14 lnlaning fran allmiinheten 

Fo1fallotidpnnkt, 0-1 ar fran balansdagen 

Summa 

2015-12-31 2014-12-31 

395 880 216 270 

395 880 216 270 

Inlaning fran allmiinheten har under aret skett till en rorlig riintesats om som hogst 1,45 % och S0111 lagst 

0,85 %. Bolagets inlaning omfattas av statlig insiittningsgaranti till belopp i svenska kr uppgaende till motsvarand, 

100 000 euro enligt Lag 1995: 1571. 

Not 15 Ovriga skulcler 

Skulder koncernbolag 

Derivat med negativt marknadsviirde (koncernintern) 

Aktuell skatteforclran, se not 8 

Aktuell skatteskuld, se not 8 

Leverantorsskulcler 

6vriga kortfristiga skulder 

Summa ovriga skulcler 

Ldptidsinformation 

Av skulderna forfaller 9 l 05 tkr ( 4 737 tkr) till betalning inom ett ar. 

Not 16 Upplupna kostnacler och forutbetalcla intiikter 

Upplupen semesterloneskuld 

Upplupna arbetsgivaravgifter och 16neskatt 

Upplupna loner 

6vrigt. 

Summa upplupna kostnader och forutbetalda intiikter 

Not 17 Eget kapital 
Foriindrgar av eget kapital finns som separat rapport pa sid 11 

2015-12-31 

634 223 

0 

1 648 

861 

2 947 

639 679 

2015-12-31 

18 

118 

0 

42 463 

42 599 

Bolaget har 538 400 aktier och alla aktier har samma r6striitt och samma riitt till utdelning. 

Den foreslagna utdelningen om 728 810 386 kronor vilket motsvarar 1 353 ,66 kronor per aktie. 

Not 18 Valutapositioner vid {irets utgang 

Tillgangar i NOK omraknat till SEK 

Skulcler i NOK omraknat till SEK 

Summa 
Tillgangar i EUR omraknat till SEK 

Skulder i EUR omraknat till SEK 

Summa 

2015-12-31 

632 457 

-586 790 

45 667 
1 140 876 

-1 170 635 

-29 759 

2014-12-31 

62 698 

0 

-194 

360 

4 782 

67 646 

2014-12-31 

52 

210 

0 

5 198 

5 460 

2014-12-31 

813435 

-133 637 

679 798 
659 507 

-83 499 

576 008 

Avserfordringar och sk11/der exk/11sive derival. 

\r 
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Not 19 Kapitaltiickningsanalys 

Kapitalbas 

Aktiekapital 

Reservfoncl 

Balanseracl vinst och 6vriga reserver 

Kapitalanclel av obeskattacle reserver 78% (78 %) 

Verifierat resultat * 

Karnprimarkapital 

Karnprimarkapital: lagstiftningsjusteringar 

Immateriella tillgangar 

Sammanlagda lagstiftningsj 11steringar 

Karnprimarkapital 

6vrigt Primarkapital 

Primarkapital (Karnprimarkapital + 
supplementarkapitaltillskott) 

Supplementartkapital 

Totalt kapital (totalt kapital = 
primi:irkapital + 
supplementi:irkapital) 

*Sarski!d granskningfor 2015 och 2014 har inte 11tforts. 

Kapitalrelationer 

Summa riskvi:igt exponeringsbelopp 

Karnprimarkapitalrelation 

Primarkapitalrelation 

I otal kapitalrelation 

Institutspecifiki buffertkrav 

Varav krav pa kapitalkonservel"ingsbuffert 

r 

20 15-12-31 

53 840 

6 100 

312 704 

372 644 

-1 508 

-1 508 

371 136 

82 870 

454 006 

454 006 

2015-12-31 

2 485 577 

14,9% 

18,3% 

18,3% 

86 995 

62 139 

2014-12-31 

53 840 

6 100 

633 216 

693 156 

-2 006 

-2 006 

691 150 

82 870 

774 020 

774 020 

2014-12-31 

2 048 659 

33,7% 

37,8% 

37,8% 

51216 

51 216 
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Kapitalkrav och riskvagcla exponeringsbelopp 

Exponeringar mot stater och 
central banker 

samt myncligheter 

Institutsexponeringar 

Exponering mot fonder 

Hushallsexponeringar 

fastighet 

Oregleracle poster 

6vriga poster 
Summa be]opp for kreclitrisk enligt 
sch a blonmetoclen 

Marknadsrisk 

Valutarisk 
:Summa belopp rnr marknactsrisk 
enligt scha blonmetoclen 

Operativ risk 

Operativ risk enligt basrnetoden 

Operativ risk enligt basmetoclen 

Summa riskvagt 
exponeringsbelopp och kapitalkrav 

Not 20 Finansiella instrument 

2015-12-31 

Finansiella tillgangar 

Utlaning till laeditinstitut 

Utlaning till allmiinheten 

Obligationer och andra viirdepapper 

bvriga tillgangar 

Forntbetalda kostnader och upplupna intakter 

Derivat med positivt marknadsvarde 

Summa finansiella tillgangar 

'r 

2015-12-31 

Riskvagt expo-
Kapitalkrm, 8 % neringsbelopp 

0 0 

0 0 
1 276 15 953 

0 0 

0 0 

0 0 

134 660 1 683 255 

1 660 20 748 

137 596 1719956 

5 263 65 786 

5 263 65 786 

55 987 699 835 
55 987 699 835 

198 846 2 485 577 

Tillgangar 
viirderade till 

verkligt viirde i 
resultatriikning Lan och 

en fordringar 

79 766 

1 683 255 

4 969 

16 680 

53 

4 116 

9 085 1 779 754 

2014-12-31 

Riskvagt expo-
Kapitalkrav 8 % neri.ngsbelopp 

0 0 

0 0 

614 7 674 

5 448 68 105 

15 188 

0 0 

104 388 1 304 856 

3 246 40 573 

113 711 1421396 

5 963 74 538 

5 963 74 538 

44 218 552 725 

44 218 552 725 

163 892 2 048 659 

Summa 
redovisat varcle Verkligt varcle 

79 766 79 766 

1 683 255 1 707 688 

4 969 4 969 

16 680 16 680 

53 53 

4 116 4 116 

1 788 839 1813272 
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Finansiella skulder 

Inlaning fran allmiinheten 

Inlauing fran koncernbolag 

Ovriga skulder 

Upplupna kostnader 

Summa fmansiella sknlder 

2014-12-31 

Finansiella tillgangar 

Utlaning till kreditinstitut 

Utlauing till alJmiinheten 

Aktier och andelar 

6vriga tillgangar 

Forntbetalda kostnader oc.b. upplupna intiikter 

Derivat med positivt marknadsviirde 

Summa finansiella tillgangar 

Finansiella skulder 

Inlauing fran alJmiin.b.eten 

Inlaning fran koncernbolag 

6vriga skulder 

Upplupna kosniader 

Summa finansiella skulder 

Upplysningar om verkligt viirde 
Ver/dig viirde ptt derivat 

lnnehas fiil' 
handel 

Tillgiingar 
viirclernde till 

verkligt viirde i 
resultatriikning 

en 

136210 

18 835 

155 045 

Innehas for 
handel 

Ovriga 
finansiella 

sknldel' 

395 880 

634 223 

5 456 

42 463 

1 078 022 

Liin och 

fordringar 

38 570 

1 305 107 

21 618 

120 

1 365 415 

Ovriga 
finansiella 

skulder 

216 270 

62 699 

4 948 

5 198 

289 115 

Summa 
l'edovisat viirde Verkligt vlirde 

395 880 395 880 

634 223 634 223 

5 456 5 456 

42 463 42 463 

1 078 022 1078022 

Summa 
l'edovisat viirde Verkligt viirde 

38 570 38 570 

1 305 107 1 249 751 

136 210 136 210 

21 618 21 618 

120 120 

18 835 18 835 

1520460 1 465104 

Summa 
redovisat viirde Verkligt vlirde 

216 270 216 270 

62 699 62 699 

4 948 4 948 

5 198 5 198 

289115 289115 

Verkligt varde pa valutaswapparna klassificeras i niva 2, clvs varcleringen baseras pa modellvardering med input 

i huvuclsak fran observerbar marknaclsclata. 
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Verkligt viirde plt kreditportfoljema 

Verkligt varcle for kreclitportfoljerna faststalls genom varcleringsteknik sasom nuvarclet av uppskattacle kassa

floclen, niva 3. For kreclitportfoljerna baseras cliskonteringsrantan pa WACC (genomsnittlig vagcl kapitalkostnacl), 

vilket ar koncernens viktacle kostnad for skulder och eget kapital. Kostnaden for eget kapital uppskattas med hjalp 

av CAPM (en moclell for att berakna avkastningskrav pa eget kapital forhallancle till beclomd risk i en investering) 

Framtida kassafloden baseras pa vasentliga uppskatt ningar av bolagets ledning avseende inbetalningar pa 

portfoljerna. Verkligt varcle pa bolagets portfoljer uppskattas till 1 707 mkr, vilket baseras pa netto framtida 

kassafloden efter skatt nuvarclesberaknat med uppskattad WACC for koncernen. Motsvarancle redovisat varcle 

ar 1 683 mkr baseras pa brutto kassafloden dar cliskonteringsfaktorn ar den individuella intemrantan for 

respektive portfolj. 

Verkligt varde for portfoljerna baseras pa netto framtida kassafloden. Netto kassafloden inkluderar 

uppskattade framtida inbetalt1ingar pa pot1foljerna med avdrag for uppskattade indrivningskostnader. 

Indrivningskostnaclema bestar av loner, hyror, kommunikationskostnader, avskrivningar och andra 

kostnader som ar direkt hanforliga till inclrivningen av p011foljema. Dartill beaktas skatten i respektive land. 

Den genomsnittligt vagda kapitalkostnaden ar beraknacl till 4,65 % vilket ar en sankning fran fona arets 5,23 % 

huvudsakligen pa grund av okade rantekostnader. Nedan presenteras en kanslighetsanalys av verkligt varde 

pa kreditportfoljema vicl forandring i prognostiserade kassafloclen och forandring i diskonteringsranta. 

NPV(MSEK) 

90% 100% 

Diskonteringsranta 3,00% 1 501 1 815 

3,50% 1 473 1 781 

4,00% 1 445 1 748 

4,50% 1 418 1 715 

5,00% 1 393 1 684 

4,65% 1 412 1 707 

5,50% 1 367 1 654 

6,00% 1 343 1 625 

6,50% 1 319 1 597 

7,00% 1 296 1 569 

7,50% 1 274 1 542 

Obligationer och andra vardepapper 

De norska statsobligationema varderas enligt varderingsniva 1. 

Inlaningfran allmanheten 

Verkligt varde pa inlaning har beraknats med en diskontering av forvantade framtida kassafloden dar 

diskonteringsrantan har satts till den aktuella inlaningsranta s0111 tillampas, niva 3. 

Kor(fristigafordringar och sk11lder 

110% 

2 156 

2 116 

2 077 

2 039 

2 002 

2 029 

1 966 

1 932 

1 898 

1 865 

1 834 

For kortfristiga fordringar och skulder, som kundfordringar och leverantorsskulder, med en kvarvarande lopticl 

pa mindre an sex manacler anses det redovisade varclet reflektera verkligt varde. 

Infotmation om finansiella risker fran finansiella instrument finns i forvaltningsberattelsen sid. 3-6. 
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Revisionsberattelse 
Till arsstiimman i AK Nordic AB, org. nr 556197-8825 

Rapport om arsredovisningen 

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

ar 2015. 

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar for arsredovis
ningen 

Det iir styrelsen och verkstiillande direktiiren som har ansvaret 
for att uppriitta en arsredovisning som ger en riittvisande bild en
ligt lagen om arsredovisning i kreditinstitut och viirdepappersbo
lag, och for den interna kontroll som styrelsen och verkstiillande 
direktiiren bediimer iir niidviindig for att uppriitta en arsredovis
ning som inte innehaller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror pa oegentligheter eller pa fel. 

Revisorns ansvar 

Vart ansvar iir att uttala oss om arsredovisningen pa grundval av 
var revision. Vi har utfiirt revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kriiver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfiir revis
ionen for att uppna rimlig siikerhet att arsredovisningen inte in
nehaller viisentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika atgiirder inhiimta revisions
bevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Re
visorn viiljer vilka atgiirder som ska utforas, bland annat genom 
att bediima riskerna for viisentliga felaktigheter i arsredovis
ningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid 
denna riskbediimning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som iir relevanta for hur bolaget uppriittar arsredovis
ningen for att ge en riittvisande bild i syfte att utforma gransk
ningsatgiirder som iir iindamalsenliga med hiinsyn till omstiindig
heterna, men inte i syhe att giira 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
tiirens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av 
den iivergripande presentationen i arsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriickliga och 
iindamalsenliga som grund for vara uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen uppriittats i enlighet 
med lagen om arsredovisning i kreditinstitut och viirdepappers
bolag och ger en i alla viisentliga avseenden riittvisande bild av 
AK Nordic ABs finansiella stiillning per den 31 december 2015 
och av dess finansiella resultat och kassafliiden for aret enligt 
lagen om arsredovisning i kreditinstitut och viirdepappersbolag. 
Fiirvaltningsberiittelsen iir forenlig med arsredovisningens iivriga 
delar. 

Vi tillstyrker diirfiir att arsstiimman faststiiller resultatriikningen 
och balansriikningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
forfattningar 

Utiiver var revision av arsredovisningen har vi iiven utfiirt en re
vision av forslaget till dispositioner betriiffande bolagets vinst el
ler forlust samt styrelsens och verkstiillande direktiirens forvalt
ning for AK Nordic AB for ar 2015. 

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar 

Det iir styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner 
betriiffande bolagets vinst eller forlust, och det iir styrelsen och 
verkstallande direktiiren som har ansvaret for forvaltningen en
ligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vart ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala oss om forslaget till 
dispositioner betriiffande bolagets vinst eller forlust och om for
valtningen pa grundval av var revision. Vi har utfort revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag for vart uttalande om styrelsens forslag till dispo
sitioner betriiffande bolagets vinst eller forlust har vi granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen for 
detta for att kunna bediima om forslaget iir fiirenligt med aktie
bolagslagen. 

Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utiiver 
var revision av arsredovisningen granskat viisentliga beslut, at
giirder och forhallanden i bolaget for att kunna bediima om nagon 
styrelseledamot eller verkstiillande direktiiren iir ersiittningsskyl
dig mot bolaget. Vi har iiven granskat om nagon styrelseledamot 
eller verkstiillande direktiiren pa annat siitt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, lagen om arsredovisning i kreditinstitut och 
viirdepappersbolag eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriickliga och 
iindamalsenliga som grund for vara uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att arsstiimman disponerar vinsten enligt forslaget i 
forvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamiiter och 
verkstiillande direktiiren ansvarsfrihet for riikenskapsaret. 

Anmarkning 

Arsredovisningen har inte uppriittats i sadan tid att det varit miij
ligt att halla arsstiimma inom sex manader efter riikenskapsarets 
utgang enligt 7 kap . 1 O § aktiebolagslagen. 

Stockholm den 4\....t..: i() Uo 

KPMG AB 

Auktoriserad revisor 




