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Forvaltningsberattelse 

Koncernen 

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

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

ijuli 2014 salt fran Geveran Trading Co. Ltd till det amerikanska bolagetPRA Group Inc (3556815). PRA Inc iir 

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

Verksamheten 

Bolaget star under tillsyn av Finansinspe1..'tionen. Verksamheten ar inriktad pa forvarv och forvaltning av 

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

Bolaget finansierar sig delvi s genom att under bifinnan AK Spar bedriva inlaningsverksamhet via en 

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

till motsvarande i 950 000 kronor. Vid bokslutsdagen uppgick inlaningen till 695 835 tkr (395 880). 
" /' - ,. .,., 7 ~ r -w , y;S,\l. 
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Bolaget ager och forvaltar kreditpo1tfoljer i Norge och Italien genom en filial i o.~Io. Sammanlagt 

forvaltar filialen kreclitportfoljer med ett bokfort varcle 0111 2 636 478 tkr (1 683 255). 

Po11foljinclrivning sker clels av annat koncernbolag och clels via externa bolag. =====r 
I Sverige sa bestar verk:samheten framst av hantering av inlaningsverk:samheten AK Spar. 

Balansomslutningen vie! periodens utgang var 2 727 204 tkr (1 790 34 7). Rorelseresultatet for 2016 var 

-173 415 tkr ( 163 765). Det negativa resultatet beror framst pa de okacle rantekostnaderna och neclskrivning 

framst av italiensk:a portfoljer. 

Under aret har bolaget forvarvat en stor portfolj i Norge till ett varcle 0111 1 211 Mkr som har clubblerat den 

norsk:a verksamheten. 

Likviclitet 

Utlaning till kreclitinstitut, dvs k:assa och banktillgoclohavanclen, uppgick per bokslutsclagen till 

54 875 tkr (79 766). 

Kapitaltackning 

Kapitaltackningskvoten uppgick till 2,0 (2,28) vie! balansclagen. 

Solicliteten motsvarar 20 % (33 %) vie! arsskiftet. 

Det kombineracle buffe11Ia-avet, bestaencle av kapitalkonserveringsbuffe1t 2,5% och kontracykliskt buffe1tkrav 

1,5 %. Bolaget hade per 2016-12-31 ett totalt riskvagt exponeringbelopp uppgaencle till 3 414 923 tkr. 

Buffertkravet blir foljancle: 

Kapitalkonserveringsbuffe1t 2,5%,tkr 

Kontracyklisk buffe1t 1,0 % (1,5 %) , tkr 

~ umma kombinerat buffertkrav, tkr 

2016-12-31 

85 373 

27 355 

112 728 

2015-12-31 

62 139 

24 856 

86 995 
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Riskhantering, riskkontroll och rapportering 

Risk definieras S0111 en potentiell negativ paverkan pa ett foretag och som kan uppsta pa gnmd av pagaende 

interna processer eller framtida intema eller extema handelser. I riskbegreppet ingar <leis sannolikheten for 

\...)!f tt en handelse intraffar, <leis den paverkan handelsen skulle kunna ha pa foretaget. 

~ ~VStyrelsen beslutar om nivan for risk.1agandet i verksamheten och har genom riskpolicy fordelat ansvar och 

befogenheter betraffande riskhanteringen som skapar en struhur for beslutsfattandet i riskfragor. De 

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

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

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

Riskfunl1:ionen 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 alagger alla finansiella 

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

utvardering (IKLU). 

Kreditrisk och kreditkvalitet 

Portfoljema bestar huvudsakligen av kopta forfallna krediter utan sakerhet. Sa lange som det finns osakerhet om 

giildeniirernas formaga att betala sina skulder sa kommer det att finnas viisentliga risker forknippade med 

indrivningen. Bolagets bedomning ar att den fak.1iska 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 portfoljer. Diirutover investerar 

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

AK Nordic koper dessa tjanster fran koncernbolag. 

Bolagets maximala exponering mot kreditrisk framgar av balansrakningen. 

Av bolagets riskpolicy nar det galler kreditrisker framgar att bolaget i huvudsak skall bedriva kreditgivning 

genom forviirv av forfallna fordringsportfoljer. Vmje kopt po11folj skall besta av ett sto11 antal homogena 

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

vardiga portfoljer. 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 po11folj och jamfora mot dels prognos, 

dels om avvikelse mot prognos finns, kontrollera det bokforda vardet och faststalla eventuella nedskriv

ningsbehov. 

Bolagets kreclitportfolj bestar i huvuclsak av portfoljer av forfallna forclringar som kopts till ett varcle 

vasentligt under krediternas nominella varde. Bolaget gor va1je manad en omvardering av det redovisade vardet 

genom att berakna nuvardet av framtida beraknade tioariga kassaflodet till po11foljens ursprungliga effektiva 

riinta. 

Med kreditrisk menas risken att bolaget inte erhaller betalning enligt bokfo1t varde pa respektive portfolj 

eller tvingas att gora nedskrivningar orsakade av ett samre kassaflode fran p011foljen an forviintat. 

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

~ 
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Bolagets likvida medel bestar huvudsakligen av banktillgoclohavanden och andra ko11fristiga finansiella 

tillgangar s0111 ar betalbara pa anfordran. Likvida medel ar placerade i norska statobligationer som klassificeras 

s0111 en saker placering och saledes forluster nastan ar obefintliga. Bolagets exponeringsbelopp for kreditrisker 

var per 2016-12-31 2 662 Mkr. Kapitalkravet for kreditrisk per 2016-12-31 beraknat enligt standardmetoden 

uppgick till 213 Mkr, foregaende ar 137,6 Mkr. 

Bolaget har i sin IKLU gjort en beralming av det kapital man anser sig behaver utaver lagstadgade krav. 

Detta s.k. Pelare 2 kapital har bolaget for 2016 beraknat till 2 853 tkr (2 853 tier). Beloppet utgars i helhet av 

koncentrationsrisk i kreditp011foljen. Nagra andra Pelare 2 risker har inte bolaget ansett sig behova satta av 

nagot kapital for. 

Ka pita I bas 

Bolagets kapitalbas uppgick per 2016-12-31 till 549 mkr (454). Detta belopp byggs upp av foljande poster. 

Kapitalbas 2016 2015 

Karnprimarkapital 

Ovrigt. primarkapital 

Total kapitalbas 

Bolaget saknar supplementart kapital. 

Valutarisk 

548 973 

0 

548 973 

371 136 

82 870 

454 006 

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 primart genom att 

finansieringen av bolagets portfoljer sker i samma valuta som po11foljernas kassafladen. Bantering av 

k·varvarande valutakursrisker sker pa koncernniva i PRA Group Europe AS. AK Nordic AB far de! i detta 

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

Per 2016-12-31 hade bola get foljande nettoexponeringar i utlandsk valuta uttryckt i Th: 

Effekt pa resultat 
Nettopositioner Motviirde SEK Fiiriindring i och eftet kapital 

valutakurs efter skatt 

NOK -66 719 + 5% -3 336 

SEK 793 + 5% 40 

Bolagets policy nar det galler valutarisker ar att kreditportfoljer skall finansieras i samma valuta som 
po11foljens ingaencle krecliter ar i. 

Riinterisk 
Ranterisker uppkommer om clet films lapticlsobalans mellan bolagets tillgangs- och skuldsida. 
Kassafladet fran bolagets portfoljer ar resultat av uppgarelser med galdenarema dar galdenaren betalar 

ett averenskommet belopp per manad eller gar starre engangsinsattningar. Overenskomna betalningsplaner 

paverkas i princip inte av <let allmanna rantelaget. Bolagets finansiering sker med eget kapital, koncerninterna 

Ian och med inlaning fran allmanheten. De koncerninterna lanen och inlaningen fran allmanheten loper med 

rarlig ranta. 

y 

4 (27) 



y 

AK.Nordic AB 
Org.nr 556197-8825 

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

sig med hogre utlaningsriintor. Den beriiknade kostnadsokningen tas over bolagets resultatriikning. 

Riinterisken beriiknas med en parallellforskjutning av riintekurvan med 200 bp och den okade riintekostnaden iir 

beralmad till 36 649 tkr fore skatt och bokfors direkt over bolagets resultatrakning varfor inget kapital satts 

av for denna risk. 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk iir risken for att bolaget 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 sparama hittills visat sig vara en stabil kiilla 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 niir det giiller likviditetsrisker iir att likviditetsrisken i bolaget skall vara lag. For att upp

fylla detta arbetar bolaget med i huvudsak tva kallor till finansiering. En koncernintem kreditfacilitet och 

inlaning fran allmiinheten. Bolaget haller en likviditetsreserv pa minst 30 % av vid var tic! inlanade medel 

fran allmanheten. 

Bolaget arbetar dessutom med god likviditetsplanering och gor rullande likviclitetsprognoser fran en vecka 

upp till mer an ett ar. Likviditetsrisk mats och rappo1teras lopande till styrelse och foretagsleclning. 

Operativ risk 

Operativ risk iir risken for clirekt eller inclirekt forlust pa gruncl av icke iinclamalsenliga eller misslyckade 

interna processer, miinskliga fel och felaktiga system eller externa hiinclelser. 

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

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

Analys av operativa risker har genomfo1ts i sambancl med art bolagets IKU har tagits fram . I clenna analys 

har man bl.a behandlat legala risker, IT-risker saint 1yktesrisker men bland dessa bar inte nagra vasentliga 

operativa risker kunnat identifieras. 

Bolagets policy niir clet giiller 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 delai· av personalen 

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

Bolagets riskmanagementfunktion utviirderar analysen och avgor vad som kan klassas som viisentliga 

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

rapporteras till styrelsen och ledningsgruppen. Vaije vasentlig risk har ett hanteringsprogram 

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

riitta hanteringsprogram for viisentliga operativa risker samt att rapportera lopande arbete med riskema 

ar risk manager. 

Kapitaltiickningskravet beriiknas for operativ risk enligt basmetoden som innebiir att kapitalkravet iir 15 % 

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

Ar 2016 iir det omsiittningen under aren 2013-2015 som utgor beriikningsgrunden for kapitalkrav avseende 

operativa risker. Exponeringsbeloppet for operativa risker per 2016-12-31 uppgick till 684 928 tkr (699 835). 
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Ovriga risker 

Utover de risker som reclovisas ovan har i IKLU:n utvarderats regulatoriska risker, affarsrisker, ryktesrisker 

och strategiska risker. Ingen av clessa har dock bedomts som nagon vasentlig risk varfor nagot kapital 

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

Bolagets policy niir det giiller dessa risker iir att kontinuerligt utviirdera dessa och folja upp dess inverkan 

pa bolaget. Rappot1ering skall ske till styrelsen och ledning tillsammans med en bedomning av den 

ekonomiska risken for bolaget. 

Nyckeltal och nyckeltalsdefinitioner 

Resultat och stallning 

Oversikt tkr 2016 2015 2014 2013 2012 
Rantenetto -102 659 -23 286 -13 575 -15 169 -7 202 

Rorelseintakter 338 903 438 277 768 647 480 479 432 221 

Rorelsekostnader efter kreditforluster -439 234 -251 226 -302 657 -241 755 -171 886 

Roreseresultat -202 990 163 765 452 415 223 555 253 133 

Arets resultat -166750 130 948 327 368 174 674 185 174 

Utlaning till kreclitinstitut 54 875 79 766 38 370 44 540 36 556 

Utlaning till allmiinhet 2 636 478 1 683 255 1 305 107 1179 587 901 985 

Derivat instrument 1 033 4 116 18 835 2 016 n/a 

Ovriga tillgangar 13 839 16 680 21 618 19 989 8 029 

Inlaning fran allrniinheten 695 835 395 880 216270 220 332 126 166 

Ovriga skulder I 481117 808 005 202 602 439 151 285 948 

Obeskattade reserver 0 0 0 9 000 23 000 

Eget kapital 550 252 586 462 I 103 394 585 165 522 348 

Balansomslutning 2 727 204 1 790 347 I 522 266 1 253 648 957 462 

Soliditet % 20% 33% 72% 47% 56% 

Kapitaltiickningsgrad % 16% 18% 38% 34% 58% 

Vinstmarginal % -47% 29% 46% 36% 43% 

A vkastning pa tillgangar i % -6% 7% 22% 14% 19% 

Medelantal anstallda I 2 2 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 

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

Kapitaltackningsgrad 

Kapitalbasen i procent av bolagets totala riskviigda belopp. 

Vinstmarginal 

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

rorelseintakter. 

Avkastning pa tillgangar 

Nettovinsten i relation till balansomslutningen 

~ 
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Forslag till vinstdisposition 
Till arsstammans forfogande star foljande fritt eget kapital att di sponera: 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Totalt 

kronor 

kronor 

kronor 

Styrelsen foreslar att vinstmedlen disponeras sa att: 

utdelas till moderbolaget kronor 

i ny rakning overfors kronor 

657 062 039 

-166 749 963 

490 312 076 

0 

490312076 

490312076 

7 (27) 



AK Nordic AB 
Org.nr 556197-8825 

Resultatrakning 

Tkr 

Riinteintiikter 
Riintekostnader 

Riintenetto 

Nettoresultat av finansiella transaktioner 

6vriga rorelseintiikter 

Summa rorelseintiikter 

Allmiinna administrationskostnader 

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anliiggningstillgangar 
6vriga rorelsekostnader 

Summa kostnader 

Resultat fore kreclitfiirluster 

Kreditforluster, netto 

Sununa rorelseresultat 

Skatt. pa arets resultat 

Are ts resulta t 

Rapport over totalt resultat 

Tkr 

Arets resultat 

6vrigt totalt resultat som kommer att aterforas till resultatet 

Omriikningsdifferens 

Summa totalt resultat for aret 
y 

Not 

3 

4 

5 

2 

6 

7 

2 

8 

2016-01-01 
2016-12-31 

30 792 
-133 451 

-102 659 

-206 267 

545 170 

338 903 

-213 601 

-538 
-225 095 

-439 234 

-202 990 

-202 990 

36 240 

-166 750 

2016-01-01 
2016-12-31 

-166 750 

34 633 

-132117 

2015-01-01 
2015-12-31 

16 704 
-39 990 

-23 286 

48 450 

389 827 

438 277 

-137487 

-507 
-113232 

-251 226 

163 765 

163 765 

-32 817 

130 948 

2015-01-01 
2015-12-31 

130948 

-10 834 

120114 
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Balansrakning 
Tkr 

TILLGANGAR 

Utlaning till kreditinstitnt 

Utlaning till allmanheten 

Aktier och andelar 

Obligationer och andra rantebarancle vardepapper 

Immateriella tillgangar 

Andra immateriella tillgangar 

Ovriga tillgangar 

Derivat instrument 

Fi:irutbetalcla kostnader och npplupna intakter 

SUl\-IMA TILLGANGAR 

SKULDER, AVSATTNINGAR OCH EGET KA.PITAL 

Skulder oclt avsiittningar 

Inlaning fran allmanheten 
Inlaning fran koncernbolag 

Ovriga skulder 

Upplupna kostnader 

Uppskjnten skatt 

Summa skulder oclt avsiitt11ingar 

Obeskattade reserver 

Eget kapital 

Bunde! eget kapital 

Aktiekapital (antal a11ier 538 400 st) 

Reservfond 

Summa bundet eget kapital 

Fri ff eget kapital 

Balanserat resultat 

Omrakningsreserv 

Arets resnltat 

Summa frill eget kapital 

Summa eget kapital 
SUMl\H. SKULDER, A VSATTNINGAR 

OCH EGET K-\PITAL 

~ 

Not 

9,11 

10,11 

11 

12 

13 

14 

19 

1, 15 

16 

16 

17 

8 

19 

18 

18, 19 

2016-12-31 2015-12-31 

54 875 79 766 

2 636 478 1 683 255 

0 0 

19 542 4 969 

1 279 1 508 

13 839 16 680 

1 033 4 116 

158 53 

2 727 204 1790347 

695 835 395 880 
1 346 842 634 223 

15 382 5 456 

36 158 42 599 

82 735 125 727 

2176 952 1203885 

0 0 

53 840 53 840 

6 100 6 100 

59940 59940 

611 699 384 844 

45 363 10 730 

-166750 130948 

490 312 526 522 

550 252 586 462 

2 727 204 1790347 
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F .. .. d. oran rmgar av ege t k 't I ap1 a 
Smnmaus ta lin ing ch ·e r fci 1ii11drin g av ege t kapital rid tilfampniug llY RR 22 

Buudet eget kapita l Fritt eget kapital 

Omrak-
Aktie- Rese1Y n ings- B alanserad Arets 

T kr kapital fond r ese1v vinst re sultat 

Ingaende eget kapital 2015-01-01 53 840 6100 21 564 694 522 327 368 

Arets resultat 130948 

A rets tvr ~Qt totah·esulta t -10 834 
A re ts tot al res uttat -1 0 834 .. 1 30 948 

V instdisposition 327 368 -327 368 

utdelningar -728 811 
Koncembidmg 16 765 

Erhallna akiiea:,mr tillskott 75 000 
L'tgae ude e ge t kapital2015-12-31 53 840 6 100 10 7 30 384 844 130 948 

l ni,aende ege t kapita l 201 6-01-01 53 840 6 100 10 730 384 844 130948 
A re ts resulta t -166 750 

A r e ts O.'.r ~gt tota h-esulta t 34 633 
Arets total res ulta t 34 633 0 -166 750 

V instdisposition 130 948 -130 948 
I U tde l11inga.r -62 093 

K oncembidrag 0 

E rl.1a lhia aktieaf!ar tillskott 158 000 
Ltgaende ege t kapital 2016-12-31 53 840 6 100 45 3 63 611 699 -166 750 

Bolaget har 538 400 ak'tier och alla aktier har samma ratt till utdelning. 

y 

Totalt E get 
kapita l 

1103 394 

130 948 

-10 834 
120 114 

0 

-i28 811 

16 765 

75 000 
586 462 

586 462 
-1 66 750 

34 633 
-132117 

0 
-62 093 

0 

158 000 
550 252 
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Kassaflodesanalys 

Tkr 
Den liipancle verksamheten 
Rorelseresultat 

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet 

Av och nedskrivningar 
orealiseracle vardeforanclringar 

ovrigt 
realisationsvinst forsaljning portfoljer 

Betald skatt 

Kassaflode fran den liipancle verksamheten 

fore foriinclringar av rorelsekapital 

Foranclringar av den lopande verksamhetens tillgangar och skulcler 

Forandring av utlaning till allmanheten 

Minskning av ovriga tillgangar 

F oranclring av inlaning fran allmanheten 

Okning av ovriga skulder 

Kassaflocle fran den liipande verksamheten 

Jnvesteringsverksamheten 

Forvarv av aktier och andelar 

Forsaljning av aktier och andelar 
Forvarv immateriella anlaggningstillgangar 

Forvarv av obligationer och andra vardepapper 

Kassaflode fran investeringsverksamheten 

Fi11ansieringsve1·ksamhete11 

Erhallet aktieagaretillskott 

Utbetald utdelning 

Erhallna koncembidrag 

Forandring av avsattningar 

Kassaflode fran finansieringsverksamheten 

Arets kassaflocle 

Likvida meclel vid arets borjan 

Likvicla medel vid arets slut 

2016-01-01 
2016-12-31 

-202 990 

538 
-1 359 

0 
0 

-203 811 

-6 251 

-210 062 

-953 223 

5 819 

299 955 

716 104 

-141 407 

0 

-250 

-14 573 

-14 823 

158 000 

-62 093 

0 

95907 

-60 323 

79 766 

19 443 

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

Erhallna och betalcla riintor 

Erhallna rantor 

Betalda rantor 

Netto 

~ 

2016 

30 792 

-133 451 

-102 659 

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 

-79 275 

217 254 
-64 

-4 969 

132 946 

75 000 

-728811 

0 

-653 811 

41 396 

38 370 

79 766 

2015 

16 704 

-39 990 

-23 286 
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Not. 1 Redovisnings- och varderingsprinciper 
Allmant 

AK Nordic AB, org.nr 556197-8825, har sitt sate i Uppsala med address S:t Persgatan 6, 753 83 i Uppsala. 

Arsredovisningen ar upprattad enligt lagen (1995: 1559) om arsredovisning i kreditinstitut. och 

vardepappersbolag saint Finansinspektionens foreskrifter och allmanna rad 0111 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 art 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 som 

presenteras i de finansiella rapportera, om inte annat framgar. 

Koncernforhilllanclen 
Bolaget ingar i en koncem i vilken Portfolio Recovery Associates Inc, org.nr 3556815, ar moderbolag med 
hnvndkontor i Nortfolk Virginia, USA. Koncemredovisning upprartas endast av moderbolaget PRA Inc . 

.'\ndrade redovisningsprinciper 

Andrade redovisningsprinciper.foranledda av nya el/er andrade IFRS 

Andringar av IFRS med tillampning 2016 har inte haft nagon effekt pa koncernens redovisning. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 

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 nannaste tusental, om inget annat anges. 

Nya IFRS som iinnu inte bo,jat tilliimpas 

Ett antal nya eller andrade IFRS trader ikraft forst under kommande rakenskapsar och hai· inte fortidstillampats 

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

att fortidstillam pas. 

IFRS 9 Finansiel/a instrument avses ersatta !AS 39Finansiella Jnslmment: Redovisning och vardering 

.fran och med 2018. IFRS 9 medfor forandringar avseende klassificering & vardering, nedskrivningar och 
sakringsredovisning. Bolaget tillampar inte sakringsredovisning och paverkas darmed inte av dessa 

andringar. AK Nordics bedomning art bolagets kopta forfallna fordringar enligt IFRS 9 ska f01isatta att 

redovisas till upplupet anskaffningsvarde, som i IAS 39, med tillampning av enjusterad effektivranta som 

avspeglar forvantade verkliga kassafloclen. En mer detaljerad beloppsmassig bedomning har annu inte gjo1is 

men kommer formodligen inte att ha vasentliga effekter pa bolagets redovisning. 

JFRS 15 Revenue Ji-om Contracts with Customers innebar att lFRS kommer innehalla en encla princip

baserad standard for samtliga branscher, som ska ersarta befintliga standarder och uttalanden 0111 

intakter. IFRS 15 trader i kraft 1 jannari 2018 som tillampningstidpunkt. 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 vasentlig 

effekt pa bolagets redovisning. 

\v-
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Kritiska bedomningar och uppskattningar 
Jntciktsredovisning och redovisaf vcirde pa portf6ljerna 

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

anskaffningsviirde med tilliimpning av effektivriintemetoden. Metoden kriiver att bolaget uppskattar framtida 

kassafloden fran portfoljerna vid vaije bokslut. Uppskattningarna baseras pa olika faktorer sasom mojligheter 

att kontakta kunderna och na i:iverenskommelser om avbetalning, tidpunkt for kassafloden, det allmanna 

ekonomiska liiget m.m. Avvikelser mellan uppskattade kassafloden och faktiska kassafloden for en period 

redovisas i resultatrakningen som i:ivriga ri:irelseintakter. Om uppskattningarna for framtida perioder 

uppdateras sa justerar bolaget det redovisade viirdet pa po11foljerna. Forandringar i antaganden eller bolagets 

bedi:imningar paverkar intiikterna for perioden, forandringama redovisas i resultatriikningen som en upp- eller 

nedsk.rivning av fordran. Se vidare not 10. 

Viirderingsprinciper mm 

Tillgangm, avsiittningar och skulder har viirderats med utgangspunkt i anskaffningsviirden 0111 

inget annat anges nedan. 

Intakter 

Bolagets huvudsakliga intiiker kommer fran inbetalningar av forfallna fordringar i kreditportfoljema i 

Norge och Italien. Bolaget anviinder effektivriintemetoden for att redovisa dessa intiikter. 

Andviindningen av denna metod kraver att bolaget uppskattar framticla kassafloden fran lanefordringarna 

pa vaije balansclag. De unclerliggande uppskattningarna som Jigger till gruncl for intiiktsreclovisningen 

beror pa variabler sasom mi:ijligheten att kontakta kunclen och na en i:iverenskommelse om betalning 

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

faktiska och reviclerade uppskattacle kassafli:iclen i enlighet med IAS 39 § AG 8. Hiinclelser eller forancl

ringar i antaganden och leclningens omdi:imen kommer att. paverka intaktsredovisningen under perioden. 

Ranta 

RanteintiiJ...'ier redovisas i takt med att de intjiinas (beriikningen sker pa basis av underliggande 

tillgangs avkastning enligt effektivrantemetoden). 

Ersiittningar till anstiillda 

Kortfristiga ersiittningar till anstiillda beriiknas utan cliskontering och reclovisas som kostnad niir de 

relateracle tjiinsterna erhalls. 

Bolaget bar enbatt avgiftsbestamda pensionsplaner, vilket medfor att forpliktelser avseende avgifter 

till avgiftsbestiimda planer redovisas som en kostnad i resultatriikningen i den takt de intjanas genom 

att de anstiillcla utfo1t tjiinster at bolaget under en period. 

Inkomstskatter 

Inkomstskatter utgi:irs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i arets resultat 

utom da unclerliggancle transaktion reclovisas i ovrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhi:irancle 

skatteeffekt redovisas i i:ivrigt totalresultat ell er i eget kapital. 

~ 
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Ak'tuell skatt ar skatt s0111 ska betalas eller erhallas avseende aktnellt ar, med tillampning av de skatte

satser som ar beslntacle ell er i praktiken beslntade per balansdagen, hit hor aven jnstering av aktnell skatt 

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

i temporara skillnader mellan reclovisade och skattemassiga varclen pa tillgangar och sknlder. 

Varcleringen av nppskjnten skatt baserar sig pa hur redovisade varden pa tillgangar eller sknlcler forvantas 

bli realiserade eller reglerade. Uppskjnten skatt berak.nas med tillampning av de skattesatser och skatte

regler som ar beslutacle eller i praktiken beslutade per balansdagen. 

Under "Skatt pa arets resnltat" redovisas aktuell skatt, nppskjuten skatt och skatt avseencle tidigare ar. 

Finansiella instrument 

En finansiell tillgang eller finansiell sknld redovisas i balansrak.ningen nar en tillgang eller sknld nppstar 

enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgang bokas bott fran balansrakningen nar 

rattighetema i avtalet realiseras, forfaller eller nar bolaget forlorar kontrolJen over den. En finansiell sknld 

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

Finansiella tillgangar som redovisas till verkligt varde i resnltatrakningne redovisas initialt till verkligt varde 

motsvarande instrumentets anskaffningsvarde, transaktionskostnader redovisas direkt i resnltatrakningen. 

Finansiella tillgangar s0111 redovisas till npplnpet anskaffningsvarde varderas initialt baserat pa den effektiranta 

som beraknades da tillg/\ngen nppstocl. 

Finansiella skulcler, forutom derivat, varderas till upplnpet anskaffningsvarcle. Upplnpet anskaffningsvarde 

bestams utifran den effektivranta som beraknades nar lanet togs npp. Det innebar att over- och nnclervarden 

liksom direkta emissionskostnader periocliseras over lanets loptid. Leverant6rssknlder bar kart forvantad 

lopticl och varderas utan cliskontering till nominellt belopp. 

IGassijiceri11g oc/1 viirdering av finansiella instm111e11t 
Ett finansiellt instrument klassificeras vie! forsta reclovisningstillfallet clelvis utifran i vilket syfte instrumentet 

forvarvacles. Klassificeringen avgor hur clet finansiella instrumentet varderas efter forsta reclovisningstillfallet. 

Efterfoljancle varcleringar efter anskaffningstillfallet sker till verkligt varcle eller npplnpet anskaffningsvarde 

med tillampning av effektivrantemetoclen beroende pa vilken kategori det finansiella instrumentet tillhor. 

Vardeforandringen sker via resnltatrakningen. 

Finansiella tillgangar viirderade till verkligt viirde via res11ltatrdkningen 

For denna kategori finns tva nndergrupper: <leis finansiella tillgaugar som utgor 

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

placera i denna kategori. Finansiella instrument i denna kategori varcleras lopande till verkligt varde 

med vardeforandringar redovisade i resnltatrakningen. AK Nordic har inga finansiella tillgangar som innehas 

for handel. 

Finansiella tillgangar vdrderade till 11ppl11pel anskaffhingsvdrde 

Reclovisning till npplnpet anskaffningsvarde avseende kund- och ovriga fordringar 

innebar att. det finansielJa instrumentet varderas till anskaffningsvarde med avdrag for 

nedskrivning pa grund av finansiella tillgangar S0111 inte gar att driva in. 

Finansiella skulder vdrderade till 11ppl11pet anskaffhingsvdrde 

I clenna kategori ingar bland annat lane- och leverantorsskulder. 

Varderingen sker till upplnpet anskaffningsvarde r 
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Till vilken kategori finansiella tillgangar och skulder hanforis framgar av not 20 finansiella 

tillgangar och skulder. 

Kopta portfoljer 

Utlaning till allmanheten avser kopta p01ifoljer vilka bestar av forfallna konsumentkrediter, inklusive ranta, som 

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

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

faststallt med den initiala kassaflodesprognosen samt forvarvspris inklusive transaktionskostnacler 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 gar va1je manad en ny beriikning av det redovisade 

viirdet genom att berakna nuvarclet av framticla beriiknade tioariga kassaflodet till portfoljens ursprungliga 

effektiva riinta. Forviintat framtida kassaflodet baseras huvudsakligen pa historiska inbetalningar fore forviirvet, 

typ av fordran, alder och storlek pa de enskilda fordringarna och erfarenhet fran tidigare porifoljer. 

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

I resultat rakningen redovisas kassaflode fran portfoljema som "Ovriga r6relseintakter" . 

Derivat 
Bolaget anvander valutas,vappar for att siikra valutarisken i portfoljerna. Derivaten redovisas till verkligt 

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

har negativt verkligt viirde. Varcleforandringen redovisas i resultatriikningen under nettoresultat av finansiella 
transaktioner. Sakringsredovisning tillampas ej. 

Fordri11gar 
Fordringar upptas till det lagsta av anskaffningsvarde och det belopp vanned de beriiknas inflyta. 

Vici varje rappo1ieringstillfalle utviirderar foretaget om det finns objektiva belagg som tyder pa att 

en fordran ar i behov av nedskrivning till foljd av en eller flera handelser (forlusthandelser) 
intriiffat efter det att fordran redovisades for forsta gangen. 

Viirdepapper 
Bolaget har i 2016 placerat 19 542 tkr (4 969) i norska statsobligationer som klassificeras som fair value option. 
Rantan redovisas i resultatrakningen under ranteintiikter och viirdeforandringen redovisas under eget kapital 

och i resultatriikningen under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

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

Ovriga immateriella tillgangar 
Ovriga separat forviirvade immaterella t.illgangar som forviirvas av foretaget. redovisas till anskaffningsviirde 
minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar. 

A vskrivningsprinciper 
Avskrivningar redovisas i resultatriikningen linjaii over den immateriella tillgangens beraknade nyttjandeperiod. 

Nyttjandeperioderna ompr6vas minst arligen. 
A vskrivningsbara immaterilla tillgangar skrivs av fran det datum da de ar tillgiingliga for anviindning. 

Den beriiknacle nyttjandeperioden iir 5 ar. 

y 
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Not 2 Inki:ip och fi:irsaljning andra koncernbolag 

Arets ink6p fran andra koncernforetag uppgar till 95 859 (71 704) vilket motsvarar 45 % (52 %) av 

bolagets totala kostnacl for ifret. Av arets intakter avser O % (0 %) intakter fran 6vriga koncernbolag. 

Tota/a inkdp och 11testaende balanser till koncembolag per den 2016-12-31 

Tkr Inkop 

PRA Group Europe AS 11 376 

PRA Group Deutschland Gmbh 2 303 

PRA Group Italia S.r.l 23 194 

PRA Group Norge AS 59 285 

PRA Group Europe Holding S.a.r.l ,Lux, Zug 247 

PRA Group (UK) Ltd. 4 

PRA Group Sverige AB -550 

Totalt 95 859 

Not 3 Rantenetto 

Ovriga ranteintakter fran bank 

Ovriga ranteintiikter, koncern 

Ranteintah.-ter fran vardepapper 

Rantekostnader 

Ovriga rantekostnacler, koncern 

Summa 

Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner 

Omvardering av utlaning till allmanhet 

Valutakursforandring 

Varcleforandring valutaclerivat 

Summa 

Not 5 Ovriga ri:irelseintakter 

Portfoljintakter fran ltalien 

Portfoljintakter fran Norge 

Summa 

2016 

98 

30 581 

113 

-4 746 

-128705 

-102 659 

Utg.balans 

-1339467 

-459 

-2 704 

2 105 

-54 

0 

0 

-1340 579 

2015 

1 100 

15 582 

22 

-3 283 

-36 707 

-23 286 

2016 
-207 626 

-303 980 

305 339 

-206 267 

2016 
252 835 

292 335 

545170 

2015 
44 679 

-363 645 

367 416 

48 450 

2015 
180881 

208 946 

389 827 
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Not 6 Allmiinna administrationskostnader 

Personalkostnader 

Systemkostnader 

Provisionskostnader externa 

Provisionskostnader fran koncembolag, se not 2 

6vriga administrationskostnader, se not 2 

Summa 

Medelantalet ansta11da 

Man 

Kvinnor 

Summa 

Norge 

Man 

Kvinnor 

Summa Norge 

Tota It 

Norge 
Loner och andra ersattningar 

Styrelsen och verkstallande direktoren 

Socia/a kostnader 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 

2016 
4 292 

1 873 

70 781 

80 123 

56 532 

213 601 

2016 

0 

1 

1 

822 

822 

116 

116 

Sj11kjdmvaro 

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

Upplysning om sjukfranvaro lamnas darfor inte. 

Konsfordelning iforetagsled11ingen 

Fordelningen mellan man och kvinnor 

i foretagets styrelse: 

Kvinnor 

Man 

Fordelningen mellan man och kvinnor 

i foretagsledningen: 

Kvinnor 

Man 

2016 

0% 

100% 

0% 

100% 

2015 
7 356 

1 237 

48 558 

54 442 

26 399 

137 992 

2015 

0 

1 

1 

871 

871 

119 

119 

2015 

0% 

100% 

0% 

100% 

17 (27) 



AK Nordic AB 
Org.nr 556197-8825 

Ersattning ti/1 ledande befattningshavare 

Ersattning till verkstallancle clirektor beslutas av styrelsen. 

Ersattning till externa leclamoter beslutas av arsstamman. 

Rorlig ersattning 

Styrelsen erhaller ingen rorlig ersattning. 

Fast ersiitlning 

Verkstallancle clirektoren erhaller Ion fran bolaget enligt styrelsens beslut. 

Av de tva leclamotema ar en anstallcl inom koncernen och en ar extern. Den anstallcle av mocler

bolaget erhaller ingen ytterligare ersattning utover vacl som erhiills fran moclerbolaget. Ersattning till 

Verkstallancle clirektor uppgar till 669 (834) tkr och bestar av gruncllon 563 (733) tkr, ovrig 

ersattning 106 (101) och pensionskostnader O (0) tkr. 

Pensionsalder 
Pensionsalcler for Verkstallande clirektor ar 65 ar. 

Avtal om pensio11~(01pliktelse och avgangSl'ederlag 
Bolaget har inga utestaencle pensionsforpliktelser till styrelse eller Verkstallande clirektoren. 
Inga avgiingsvederlag utgar till Verkstallande direktoren. 

An1ode11 till revisorer 

KPMG- Sverige 

Revisionsarvode 

Ovriga uppdrag 

KPMG-Norge 

Revisionsuppclrag 

Summa 

Not 7 Ovriga rorelsekostnader 

Avrakning for influtna amorteringar pa portfoljer 

Summa 

2016 

251 

-30 

567 

788 

2016 

225 095 

225 095 

2015 

411 

0 

323 

734 

2015 

113 232 

113 232 
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Not 8 Skatt 

Avstiinming av effektiv skatt 

Resultat fore skatt 

Forvantad skattekostnad 

Justering forvantacl skattekostnacl 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 mottaget koncembidrag 

Skatt hanforlig till tidigare ar (aktuell skatt) 

Omralmingsdifferens 

Total skattekostnad 

Arets skattekostnad beraknad till genomsnittskurs 

Uppskjuten skatteintakt/skattekostnad hanforlig till temporara skillnader 

Aktuell skatt 

Omriikningsdifferens 

Tota I skatteintii kt/ska ttekostna d 

Aktuell skatt 
Ingaende balans 
Erlagd inkomst skatt 
Arets aktuella skattekostnacl 
Skatteeffelct av lamnat koncernbidrag 
Omrakningsdifferens 
Utgaende balans aktuell skatteforclran/skatteskulcl 

Uppskjuten skatt 

Ingaende balans redovisacle temporiira skillnader -

A vdragsgilla/skattepliktiga 

Ingaende uppskjuten skattefordran/skatteskulcl 

Utgaende balans redovisade skattepliktiga temporiira skillnader -

A vdragsgilla/skattepliktiga 

Uppskjuten skatteforclran/skatteskulcl 

Valutakursdifferens - Intiikt/kostnad 

Utgaencle balans uppskjuten skattefordran/skatteskuld 

~ 

2016 2015 

-202 990 163 765 

-44 658 36 028 

-6 090 8 188 

-50 748 44 216 

-3 316 -10492 

0 0 

-7 395 2 268 

12 882 0 

0 0 

12 337 -3 175 

-36 240 32 817 

54 828 -17 529 

-6 251 -18 463 

-12 337 3 175 

36 240 -32 817 

-1 648 194 
2 212 22 

-6 251 -18 463 
0 16 765 

-126 -166 
-5 813 -1 648 

-476 974 -425 997 

-476 974 -425 997 

119 243 -115 019 

-344 730 -476 974 

-344 730 -476 974 
-82 735 -119 243 

0 -6 484 

-82 735 -125 727 
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Not 9 Utlaning till kreclitinstitut 

Svensk valuta 

Utlandsk valuta 

Summa 

All 111/aning till kreditinslit11t ar betalbara pa m?fordran. 

Ytterligare information om finansiella risker finns i forvaltningsberattelsen. 

Not 10 Utlaning till alhniinheten 

Utlaning till allmanhet, externt 

Summa 

Ytterligare infomrntion om finansiella risker finns i forvaltningsberattelsen. 

Utlaningenfordelar sig enligt nedan: 

Norska hushall 

Italienska hushall 

Foriindring av utlrtning till allmiinheten 

Ingaencle balans 

Anskaffning av portfoljer 

Forsiiljning av portfoljer 

Kassaflocle 

Ranta pa po1ifoljema 

Estimeracl foriinclring av kassaflocle 

Valutakursdifferens 

Utgaende balans 

Not 11 Loptidsanalys 

1016-12--.31 ISEK 
·iOga.ngar 

Utlk ung till kreditinstitut 

Obligationcr och andta ,i!rdepap~ 
Summa tiltgangar till fast loptid/ 
kontraktuelfa f'otfall 

l3 ~tdb1r11. pii 
a11fordnn 

54 875 

19 542 

74 417 

< l ir i -'2 ir 2.-:Sir 

2016-12-31 
8 834 

46 041 

54 875 

2016-12-31 

2 636 478 

2 636 478 

69% 

31% 

2016-12-31 
1683255 
1210510 

0 

-545 170 

320 719 

-206 463 

173 627 

2 636 478 

>Sir Sum.ma 

54 875 

19 42 

74 417 

2015-12-31 
15 443 

64 323 

79 766 

2015-12-31 

1 683 255 

1683 255 

33% 

67% 

2015-12-31 
1304856 

467 850 

-443 

-358 050 

259 722 

35 673 

-26 353 

1683255 

F <lrvtlrvade fordringsportililjer 620 612 93 488 l 830 040 l 156 238 4 200 378 
Summa tillgiingar utall fast li:iptid/ 
fih ·ant.;.de forfaJt 

m s.iz.31 TSEK 
TiUgangar 

UtlAmng till kreditirulirut 
Obligationet' och andm vardepapper 
Summa: tillg:iogar t ill fast lopti 

kontraktuella forfall 
F oi:varvade fordriugsportroljer 
Summa t illg:ingar utan fas t loptid/ 
fon•!i.ntade forfall 

Beta lbar.2 p:i 
.mforiln 

79766 
4969 

84 735 

Tabellerna byggerpa eslimerade kassafloden 

620 612 

« l ar 

.64 360 

564 360 

593 488 1 830 040 1 156 238 4 200 378 

1-:? i r l -S;\'r ·> - j ·r \lll!IDa 

i 9 766 
4969 

84 735 
527 965 1 512 323 -19T6 3 354 404 

527 965 1512 323 749 756 3 354 404 
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Not 12 Immateriella anliiggningstillgangar 
Inlaningssystem 

Ingaende balans 

Valutaomrakning 

Inkop under aret 

Bokfo1i varcle vie! arets utgi\ng 

Ingaencle balans avskrivning 

A vskrivning under aret 

Valutaomrakning 

Bokfiirt varde 

Not 13 Ovriga tillgangar 

Fordringar koncernbolag 

6vriga tillgangar 

Summa 

Not 14 Forntbetalcla kostnacler och upplupna intiikter 

F 6rutbetalda kostnacler 

Summa forutbetalda kostnader och upplupna intiikter 

Not 15 lnlaning fran allmanheten 

Forfalloticlpunkt, 0-1 i\r fri\n balansdagen 

Summa 

2016-12-31 

2 544 

114 

250 

2 908 

-1 036 

-538 

-55 

1279 

2016-12-31 

9 106 

4 733 

13 839 

2016-12-31 

158 

158 

2016-12-31 

695 835 

695 835 

Inlaning fran allmanheten har under aret skett till en rorlig rantesats om 0,85 % under hela i\ret. 

2015-12-31 

2 561 

-81 

64 

2 544 

-529 

-507 

0 

1 508 

2015-12-31 

6 337 

10 343 

16 680 

2015-12-31 

53 

53 

2015-12-31 

395 880 

395 880 

Bolagets inlaning omfattas av statlig insattningsgaranti till ett belopp om 950 000 kr enligt Lag 1995: 1571. 

Not 16 Ovriga skulder 2016-12-31 2015-12-31 

Skulcler koncembolag 1 346 842 634 223 

Aktuell skatteskulcl, se not 8 5 813 1 648 

Leverant6rsskulder 3 385 861 

6vriga ko1ifristiga skulcler 6 184 2 947 

Summa ovriga skulder 1362 224 639 679 

Loptidsinformation 

Av skuldema forfaller 25 632 tkr (9 105 tkr) till betalning inom ett ar. 

\'-
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Not 17 Upplupna kostnacler och forutbetalcla intiikter 
Upplupen semesterloneskuld 

Upplupna arbetsgivaravgifter och loneskatt 

Upplupna loner 

Upplupna legala kostnader i Italien 

6vrigt 

Summa upplupna kostnacler och forutbetalcla intiikter 

Not 18 Valutapositioner vicl arets utgang 

2016 EUR 
Tillgangar 
Utlaning till kreclitinstitut 32 625 

Utlaning till allmanheten 812 787 

Obligationer och anclra 
rantebarancle varclepapper 
Immateriella tillgangar 
Derivat 
Ovriga tillgangar 5 148 

Forutbetalcla kostnacler och upplupna intaktei 48 

Summa tillgangar 850 608 
Inlaning fran allmanheten 
Inlaning fran koncernbolag 448 202 

Ovriga skulder 8 034 

Upplupna kostnader 31 580 

Uppskuten skatt 
Eget kapital 550 251 
Summa skulder och avsattningar 1 038 067 

Effekt (f skatt) ev 5 % okning av 
valutakurs i SEK gentemot 
utlanclsk valuta* 0 

2016-12-31 

74 

73 

0 

23 943 

12 068 

36158 

NOK SEK 

13 416 8 834 
1 823 691 

19 542 
1 279 

1 033 
8 691 

110 
1866 373 10 223 

695 835 
1 593 363 -694 722 

1 7 347 
3 608 970 

82 735 

1679 707 9 430 

-3 317 40 
*Bolagets fonktionella redovisningsvaluta ar Euro darfor har bolaget valutasakrat NOK mot Euro genom en swapavtal med 

moderbolaget med en balans per den 2016-12-31 om -253 Mkr som medberaknas i 5 % oknig av valuta NOK. 

2015-12-31 

18 

118 

0 

21 064 

21 399 

42 599 

Sununa 

54 875 
2 636 478 

19 542 
1 279 
1 033 

13 839 
158 

2 727 204 
695 835 

1 346 843 
15 382 
36 158 
82 735 

550 251 
2 727 204 

-3 277 

I foretagets resultatralming ingar valutakursclifferenser med -1 359 tkr (-3 765 tkr) i nettoresultatet av 
finansiella trnnsaktioner. 

~ 
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Not 19 Kapitaltiickningsanalys 

Kapitalbas 

Aktiekapital 

Reservfond 

Balanserad vinst och ovriga reserver 

Kapitalandel av obeskattade reserver 78% (78 %) 

Verifierat resultat '~ 

Karnprimarkapital 

Karnprimarkapital: lagstiftningsjusteringar 

Immateriella tillgangar 

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar 

Karnprimarkapital 

Primarkapitaltillskott ''* 

Summa Primarkapital 

Supplementartkapital 

2016-12-31 

53 840 

6 100 

657 062 

-166750 

550 252 

-1 279 

-1 279 

548 973 

0 

548 973 

2015-12-31 

53 840 

6 100 

312 704 

372 644 

-1 508 

-1 508 

371 136 

82 870 

454 006 

Summa Kapitalbas 548 973 454 006 

,:'Stirslcild granskningfor 2016 och 2015 har inte 11(forts, dock avraknas aretsforl11st omedelbart. 

,:":'Omviirdering av primiirkapitaltillskott under 2016 ses numera s0111 kiimprin1iirkapital. 

Kapitalrelationer och bufferter 

Summa riskviigt exponeringsbelopp 

Karnprimarkapitalrelation 

Primarkapitalrelation 

Total kapitalrelation 

Buffertkrav 

Varav minikrav pa karnprimiirkapital 
Varav krav pa kapitalkonse111eringsb11.ffert 
Varav krav pa ko11tracykliskkapitalb11.ffert 

Karnprimarkapital tillgangligt att anviinda som buffe1t 

'\-

2016-12-31 

3 414 923 

16,1% 

16,1% 

16,1% 

8,0% 

4,5% 

2,5% 

1,0% 

8,1% 

2015-12-31 

2 485 577 

14,9% 

18,3% 

18,3% 

8,5% 

4,5% 

2,5% 

1,5% 

10,4% 
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Kapitalkrav och riskvagda exponeringsbelopp 

Institntsexponeringar 

Oreglerade poster 

Ovriga poster 
Summa belopp for kreditrisk enligt 
sch a blonmetoden 

Marknadsrisk 

Valntarisk 
:Summa belopp tor marknadsrisk 
enligt sch a blonmetoden 

Operativ risk 

Operativ risk enligt basmetoclen 

Operativ risk enligt basmetoden 

Summa riskviigt 
exponeringsbelopp och kapitalkrav 

Not 20 Finansiella instrument 

2016-12-31 

Finansiella tillgangar 

U tlan.ing till kredi tins ti tut 

Utlan.ing till allmanheten 

Obligationer och andra viirdepapper 

6vriga tillgi\ngar 

Forntbetalda kostnader och upplupna intakter 

Derivat med positivt marknadsviirde 

Summa finansiella tillgi'lngar 

y 

2016-12-31 

Riskvagt expo-
Kapitalkrav 8 % ne1ingsbelopp 

878 

210 918 

1 202 

212 998 

5 401 

5 401 

54 794 

54794 

273 193 

Tillgii ngar 
viirderade tm 

verkligt viirde i 

resultat.-iikning 
en (fair value 

option) 

19 542 

1 033 

20 575 

10 975 

2 636 477 

15 030 

2 662 482 

67 513 

67 513 

684 928 

684 928 

3 414 923 

Lan och 
fordringar 

54 876 

2 636 478 

13 839 

158 

2 705 351 

2015-12-31 

Knpitalkrav 8 % 

1 276 

134 660 

1 660 

137 596 

5 263 

5 263 

55 987 

55 987 

198 846 

Summa 
redovisat viirde 

54 876 

2 636 478 

19 542 

13 839 

158 

1 033 

2 725 926 

Riskvagt expo-
neringsbelopp 

15 953 

1 683 255 

20 748 

1 719 956 

65 786 

65 786 

699 835 

699 835 

2 485 577 

Verkligt viirde 

54 876 

2 321 102 

19 542 

13 839 

158 

1 033 

2 410 550 

24 (27) 



AK Nordic AB 
Org.nr 556197-8825 

Finansiella skulder 

lnlaning fran allmanl1eten 

Inlaning fran koncernbolag 

bvriga skulcler 

Upplupna kostnacler 

Summa finansiella skulder 

2015-12-31 

Finansiella tillgangar 

Utlaning till kreclitinstitut 

Utlaning till allmanheten 

Aktier och anclelar 

bvriga tillgangar 

Forntbetalcla kostnader och upplupna intakter 

Derivat med posi tivt marknadsvarde 

Summa finansiella tillgi'lngar 

Finansiella skulder 

Inlaning fran allmanheten 

Inlaning fran koncernbolag 

bvriga skulder 

Upplupna kostnader 

Summa finansiella skulder 

Upplysningar om verkligt viirde 

Verklig viirde p/1 derivat 

Innehas for 
hanclel 

Tillgangar 
viircleracle till 

verkJigt viirde i 
resultatriikning 
en (fair value 

option) 

4 969 

4 116 

9 085 

Innehas for 
handel 

Ovriga 
finansiella 

skulcler 

695 835 

1 346 842 

15 382 

36 158 

2 094 217 

Lan och 
fordringar 

79 766 

1 683 255 

16 680 

53 

1779754 

Ovriga 
fmansiella 

skulder 

395 880 

634 223 

5 456 

42 463 

1 078 022 

Summa 
redovisat viirde Verkligt viirde 

695 835 695 835 

1 346 842 1346872 

15 382 15 382 

36 158 36 158 

2 094 217 2 094 247 

Sunmrn 
redovisat viirde Verkligt viircle 

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 1 813 272 

Summa 
redovisat viirde Verkligt viirde 

395 880 395 880 

634 223 634 223 

5 456 5 456 

42 463 42 463 

1 078 022 1078022 

Verkligt viirde pa valutaswapparna klassificeras i niva 2, dvs viirderingen baseras pa modellviirdering med input 

i huvuclsak fran observerbar marknadsdata sasom EUR/NOK spot vid kontraktets start, en mauads EUR/NOK 

te1minpunkter (EURNOK SW IM) och EUR/NOK spot vie! uppg6relse av kontraktet. 

Ob/igationer och amlra viirdepapper 

De norska statsobligationerna viircleras enligt viircleringsniva 1. 

y 
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Verkligt viirde JHI kreditportfoljenw 
Verkligt viirde for kreditpo1ifoljerna faststalls genom viirderingsteknik sasom nuviirdet av uppskattade kassa

floden , niva 3. For kreditportfoljerna baseras diskonteringsriintan pa WACC (genomsnittlig viigd kapitalkostnad), 

vilket iir koncernens viktade kostnad for skulder och eget kapital. Kostnaden for eget kapital uppskattas med hjiilp 

av CAPM (en modell for att beriikna avkastningskrav pa eget kapital forhallande till bedomd risk i en investering) 

Framtida kassafloden baseras pa viisentliga uppskatt. ningar av bolagets ledning avseende inbetalningar pa 

portfoljema. Verkligt viirde pa bolagets portfoljer uppskattas till 2 321 mkr, vilket baseras pa netto framtida 

kassafloden efter skatt. nuviirdesberaknat med uppskattad W ACC for koncemen. Motsvarande redovisat varde 

iir 2 636 mkr baseras pa brutto kassafloden diir diskonteringsfaktom iir den individuella intemriintan for 

respektive portfolj . 

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

uppskattade framtida inbetalningar pa po1ifoljema med avdrag for uppskattade indrivningskostnader. 

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

kostnader som iir direkt. hanforliga till indrivningen av portfoljerna. Da1iill beaktas skatten i respektive land. 

Den genomsnittligt vagda kapitalkostnaden iir beriiknad till 5,09 % vilket ar en hojning fran fo1rn arets 4,65 % 

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

pa kreditp01ifoljerna vie! forandring i prognostiserade kassafloden och foranclring i diskonteringsranta. 

NPV (MSEK) 

90% 100% 

Diskonteringsriinta 3,50% 2 280 2 534 

4,50% 2 158 2 396 

5,09% 2 089 2 321 

5,50% 2 045 2 271 

6,50% I 942 2 158 

lnlaningfi'an allmanheten 

Verkligt viirde pa inlaning har beriiknats med en diskontering av forvantade framtida kassafloden dar 

diskonteringsriintan har satts till den aktuella inlaningsriinta som tillampas, niva 3. 

Kortfi·isligafordringar och skulder 

110% 

2 788 

2 636 

2 553 

2 498 

2 373 

For kortfristiga forclringar och skulder, som kundfordringar och leverant6rssh1!der, med en kvarvarande loptid 

pa mindre an sex manader anses det reclovisade viirdet reflektera verkligt viirde. 

Infonnation om finansiella risker fran finansiella instrument finns i forvaltningsberiittelsen sic! . 3-6. 

y 
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Not 21 Eget Kapital och forslag till vinstdisposition 2016 

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

Resultat per aktie 2016 2015 

Arets resultat per aktie -309,71 243 

Enligt bolagets balansriikning sa star foljande fritt eget kapital till arsstiimmans forfogande: 

Balanserade vinstmedel 

Arets resultat 

Totalt 

kronor 

kronor 

kronor 

657 062 039 

-166 749 963 

490 312 076 

Styrelsen foreslar att vinstmedlen disponeras sa att 

utdelas till moderbolaget kronor 0 

i ny rakning 6verfors kronor 490 312 076 

Totalt kronor 490 312 076 

Not 22 Viisentliga hiindelser under riikenskapsaret och efter dess utgang 

Bolaget har under aret forvarvat den storsta portfoljen i segmentet forfallna kundfordringar som nagonsin har 

salts pa den norska marknanden till ett varde om 1 211 Mkr. I och med cletta sa har den norska verksamheten 

clubblerats under 2016. Dom italienska portfoljerna har inte presterat enligt forvantan och har danned paverkat 

resultatet negativt med stora nedskrivningar. Inga viisentliga handelser efter rakenskapsarets utgang. 

Oslo den 28 juni 2017 

PerKumle 

Styrelseledamot 

Var revisionsberattelse har lamnats den 

KPMGAB 
30 )~ .l()I} 

Johanna Siillvin 

Auktoriseracl revisor 
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Revisionsber8tte se 
Till bolagsstamman i AK Nordic AB, org. nr 556197-8825 

Rapport om arsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfort en revision av arsredovisningen for AK Nordic AB for ar 2016. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med lagen om arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag och ger 
en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av AK Nordic ABs finansiella stallning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflode for aret enligt lagen om arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med 
arsredovisningens ovriga delar. 

Vi tillstyrker darfor att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. 

Grund for uttalanden 
Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till AK Nordic AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt 
fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden. 

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar 
Detar styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for att 
arsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag. 
Styrelsen och verkstallande direktoren ansvarar aven for den interna 
kontroll som de bedomer ar nodvandig for att uppratta en 
arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. 

Revisorns ansvar 
Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida 
arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och 
att lamna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. 
Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for 
att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan 
finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar 
med grund i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome 
och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i 
arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
pa fel, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal 
utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar 
tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara 
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet 
till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig felaktighet 
som beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, 
felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en forstaelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse for var revision for att utforma 
granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till 
omstandigheterna, men inte for att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

~ 

Revisionsberattelse AK Nordic AB, org . nr 556197-8825, 2016 

Vid uppraltandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkstallande direktoren for bedomningen av bolagets formaga alt 
fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om 
forhallanden som kan paverka formagan att fortsatta verksamheten 
och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillampas dock inte om styrelsen och verkstallande direktoren 
avser att likvidera bolaget, upphora med verksamheten eller inte har 
nagot realistiskt alternativ till att gora nagot av delta. 

utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som 
anvands och rimligheten i styrelsens och verkstallande 
direktorens uppskattningar i redovisningen och tillhorande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen och 
verkstallande direktbren anvander antagandet om fortsalt drift 
vid upprattandet av arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats, 
med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana 
handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets formaga att fortsatta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i 
revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna 
i arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, 
om sadana upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om 
arsredovisningen. Vara slutsatser baseras pa de revisionsbevis 
som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock 
kan framtida handelser eller forhallanden gora att ett bolag inte 
langre kan fortsatta verksamheten. 

utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och 
innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna, och om 
arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och 
handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera styrelsen om bland annal revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Vi maste ocksa 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen , daribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 

Uttalanden 
Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens och verkstallande direktorens forvaltning for AK Nordic AB 
for ar 2016 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter och verkstallande 
direktoren ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Grund for uttalanden 
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Var! ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar 
oberoende i forhallande till AK Nordic AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ans var enligt dessa krav. 

Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden. 

Styrelsens och verkstallande direkti:irens ansvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner 
betraffande bolagets vinst eller forlust. Vid forslag till utdelning 
innefattar delta bland annal en bedomning av om utdelningen ar 
forsvarlig med hansyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital , 
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningen av 
bolagets angelagenheter. Delta innefattar bland annal all fortlopande 
bedoma bolagets ekonomiska situation och all tillse att bolagets 

Revisorns ansvar 

Vart ma! betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart 
ultalande om ansvarsfrihet, ar alt inhamta revisionsbevis for alt med 
en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot 
eller verkstallande direktoren i nagot vasentligt avseende: 

foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

pa nagot annal salt handlat i strid med aktiebolagslagen , lagen 
om bank- och finansieringsrorelse, lagen om arsredovisning i 
kreditinstitut och vardepappersbolag eller bolagsordningen. 

Vart ma! betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller forlust, och darmed vart uttalande om delta, ar all 
med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar forenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for alt 
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

Stockholm den 30 juni 2017 

KPMGAB 

Johanna Sallvin 

Auktoriserad revisor 

Revisionsberattelse AK Nordic AB, org. nr 556197-8825, 2016 

organisation ar utformad sa all bokforingen , medelsforvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa elt 
betryggande satt. 

Den verkstallande direktoren ska skota den lopande forvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annal vidta de 
atgarder som ar nodvandiga for att bolagets bokforing ska fullgoras i 
overensstammelse med lag och for alt medelsforvaltningen ska 
skotas pa elt betryggande salt. 

alt upptacka atgarder eller forsummelser som kan foranleda 
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller all ell forslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller forlust inte ar forenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander 
vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk 
inslallning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och 
forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig 
framst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsatgarder som utfors baseras pa var professionella 
bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Del innebar alt 
vi fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och 
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg och 
overtradelser skulle ha sarskild betydelse for bolagets situation . Vi 
gar igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for vart ultalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande om styrelsens 
forslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust har vi 
granskat om forslaget ar forenligt med aktiebolagslagen. 
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