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Forvaltningsberattelse
Koncernen
AK Nordic AB (Bolaget) iir ett heliigt dotterbolag till PRA Group Europe Portfolio AS (NO 94246434 7), som iir
100 % iigt av PRA Group Europe AS (NO 960 545 39, tidigare Aktiv Kapital AS). Aktiv Kapital koncernen blev
ijuli 2014 salt fran Geveran Trading Co. Ltd till det amerikanska bolaget PRA Group Inc (3556815). PRA Inc iir
en av viirldens ledande investerare i forfallna fordringar och har sitt huvudkontor i Norfolk, Virginia USA.
Verksamheten
Bolaget star under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten iir inriktad pa forviirv och forvaltning av
forfallna konsumentkreditportfoljer. Bolaget iir verksamt i Sverige, Norge och Italien.
Bolaget finansierar sig delvis genom att under bifirman PRA Spar bedriva inlaningsverksamhet via en
internetbaserad tjanst. Sparkonton i AK Spar omfattas av den statliga insiittningsgarantin for belopp upp till
motsvarande i 950 000 kronor. Yid bokslutsdagen uppgick inlaningen till 738 502 tkr (810 145).
Bolaget ager och forvaltar kreditportfoljer i Norge och Italien genom en filial i Oslo. Sammanlagt
forvaltar filialen kreditportfoljer med ett bokfort viirde om 1 977 53 8 tkr (2 174 687).
Portfoljindrivning sker dels av annat koncernbolag och dels via externa bolag.
I Sverige sa bestar verksamheten friimst av hantering av inlaningsverksamheten PRA Spar.
Balansomslutningen vid periodens utgang var 2 135 780 tkr (2 265 426). Rorelseresultatet for 2018 var
-320 656 tkr (-145 831). Det negativa resultatet beror friimst pa nedskrivning av en norsk portfolj och nagra
italienska portfoljer.
Bolaget forviirvade under aret en storre portfolj i Norge och ett forward flow kontrakt i Italien.
Bolagets omsattningen har okat med 6 % jamfo1t med foregande ar, 592 036 tkr (559 993) framst pa grund av
dom nya portfoljforviirven.

Likviditet
Utlaning till kreditinstitut, dvs kassa och banktillgodohavanden, uppgick per bokslutsdagen till
68 688 tkr (42 138).
Kapitaltiickning
Kapitaltiickningskvoten uppgick till 2,10 (1,7) vid balansdagen.
Soliditeten motsvarar 41 % (27 %) vid arsskiftet.
Det kombinerade buffertkravet, bestaende av kapitalkonserveringsbuffert 2,5% och kontracykliskt buffertkrav
1,6 %. Bolaget hade per 2018-12-31 ett totalt riskviigt exponeringbelopp uppgaende till 3 473 065 tkr.
Buffertkravet blir foljande :
2018-12-31
2017-12-31
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%,tkr
86 828
72 845
31 966
Kontracyklisk buffert 1,6 % (1 ,5 %) , tkr
46 304
104 811
Summa kombinerat buffertkrav, tkr
133 132
.-.r
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Riskhantering, riskkontroll och rapportering
Risk definieras som en potentiell negativ paverkan pa ett foretag och som kan uppsta pa grund av pagaende
interna processer eller framtida interna eller externa handelser. I riskbegreppet ingar dels sannolikheten for
att en handelse intraffar, dels den paverkan handelsen skulle kunna ha pa foretaget.
Styrelsen beslutar om nivan for risktagandet i verksamheten och har genom riskpolicy fordelat ansvar och
befogenheter betraffande riskhanteringen som skapar en struktur for beslutsfattandet i riskfragor. De
viktigaste beslutsfattarna i denna ar styrelse, VD samt risk manager som tar aktiv de! i framtagandet av
riktlinjer for riskhanteringen. Dessa riktlinjer ar faststallda av styrelsen och utvarderas lopande.
Riskfunktionen ar fristaende fran affarsverksamheten och risk manager rapporterar 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 riskmanagementfunktionen. VD har forvaltningsansvaret for bolagets verksamhet i Sverige.
Styrelsen ansvarar for bolagets portfoljverksamhet. Po1tfoljerna fcirvaltas 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 likviditetsutvardering (IKLU).

Kreditrisk och kreditkvalitet
Portfoljerna bestar huvudsakligen av kopta forfallna krediter utan sakerhet. Sa lange som det finns osakerhet om
galdenarernas formaga att betala sina skulder sa kommer det att finnas vasentliga risker forknippade med
indrivningen. I syfte att hantera kreditrisken investerar PRA Group koncernen i personal med bred
erfarenhet av kredithantering och indrivning samt analys av portfoljer. Darutover investerar koncemen 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 forvarv av forfallna fordringsportfoljer. Varje kopt portfolj skall besta av ett stort antal homogena
krediter huvudsakligen mot privatpersoner. Forvarvspriser skall baseras pa interna erfarenheter av likvardiga portfoljer. Uppfoljning av lopande kassatloden per portfolj skall foljas upp mot kalkylerade kassafloden som gjordes upp vid forvlirvstidpunkten.
Fokus for riskkontrollen ar att analysera kassaflodet fran respektive po1tfolj ochjamfora mot dels prognos,
dels om avvikelse mot prognos finns, kontrollera det bokforda vardet och faststalla eventuella nedskrivningsbehov.
Bolagets kreditportfolj bestar i huvudsak av portfoljer av forfallna fordringar som kopts till ett varde vasentligt
under krediternas nominella varde. Bolaget gor varje manad en omvardering av det redovisade vardet genom
att berakna nuvardet av framtida beraknade tioariga kassatlodet till portfdljens ursprungliga effektiva ranta.
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 portfoljen an forvantat.
Dessutom finns exponeringar hanforliga till kreditrisk i form av medel pa konton i andra nordiska banker.
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Bolagets likvida medel bestar huvudsakligen av banktillgodohavanden och andra kortfristiga finansiella tillgangar
som ar betalbara pa anfordran. Likvida medel ar placerade i norska statobligationer som klassificeras som en
saker placering och saledes ar forluster nastan obefintliga. Kreditratingen for de norska statsobligationerna ar
den basta klassificeringen AAA. Bolagets exponeringsbelopp for kreditrisker var per 2018-12-31 2 934 Mkr.
Kapitalkravet for kreditrisk per 2018-12-31 beraknat enligt standardmetoden uppgick till 235 Mkr, fdregaende ar
175 Mkr.
Bolaget har i sin IKLU gjort en berakning av det kapital man anser sig behaver utover lagstadgade krav.
Detta s.k. Pelare 2 kapital har bolaget for 2018 beraknat till 271 067 tkr (8 592 tkr) . Beloppet utgors av
koncentrationsrisk, ranterisk och kapitalplaneringsbuffe1t i kreditpo1tfoljen. Nagra andra Pelare 2 risker har inte
bolaget ansett sig behova satta av nagot kapital for.

Kapitalbas
Bolagets kapitalbas uppgick per 2018-12-31 till 862 mkr (612). Detta belopp byggs upp av foljande poster.
Kapitalbas
2018
2017
Karnprimarkapital
862 052
612 534
6vrigt primarkapital
0
0
Total kapitalbas
862 052
612 534
Bolaget saknar supplementart kapital.
Valutarisk
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 prima1t genom att
finansieringen av bolagets portfoljer sker i samma valuta som portfdljernas kassafloden. Hantering av
kvarvarande 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 2018-12-31 hade bolaget foljande nettoexponeririgar i utlandsk valuta uttryckt i Tkr:
Nettopositioner

NOK
SEK
GBP

Motviirde SEK

Fclrandring i
valutakurs

Effekt pa resultat
och eftet kapital
efter skatt

7 560
51 770
-32

+5%
+5%
+ 5%

378
2 588
-2

Bolagets policy nar det galler valutarisker ar att kreditportfoljer skall finansieras i samma valuta som
portfdljens ingaende krediter ar i.

Ranterisk
Ranterisker uppkommer om det finns loptidsobalans mellan bolagets tillgangs- och skuldsida.
Kassaflodet fran bolagets portfoljer ar resultat av uppgorelser med galdenarerna dar galdenaren betalar
ett overenskommet belopp per manad eller gor storre engangsinsattningar. 6verenskomna betalningsplaner
paverkas i princip inte av det allmanna rantelaget. Bolagets finansiering sker med eget kapital, koncerninterna
Ian och med inlaning fran allmanheten. De koncerninterna lanen och inlaningen fran allmanheten loper med
rorlig ranta.

''y
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Ranterisken bestar i hogre upplaningskostnader vid en ranteuppgang eftersom bolaget inte kan kompensera
sig med hogre utlaningsrantor. Den beraknade kostnadsokningen tas over bolagets resultatrakning.
Ranterisken beraknas med en parallellforskjutning av rantekurvan med 200 bp och den okade rantekostnaden ar
beraknad till 24 559 tkr fore skatt och bokfors direkt over bolagets resultatrakning varfor inget kapital satts
av for denna risk.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk ar risken for att bolaget inte kan infria kortsiktiga betalningsforpliktelser. Likviditetsrisken
finns i bolagets refinansiering, att spararna tar ut inlanade medel eller att koncernmoderbolaget forlorar sin
mojlighet till kreditfacilitet. Risken maste bedomas som lag da spararna hittills visat sig vara en stabil kalla till
refinansiering och mot bakgrund av bolagets stabila och starka resultatutveckling ar det inte troligt att
PRA Group Europe AS skulle forlora sin kreditfacilitet.
Bolagets policy nar det galler likviditetsrisker ar att likviditetsrisken i bolaget skall vara lag. For att uppfylla detta arbetar bolaget med i huvudsak tva kallor till finansiering. En koncernintern kreditfacilitet och
inlaning fran allmanheten. Bolaget haller en likviditetsreserv pa minst 30 % av vid var tid inlanade medel
fran allmanheten.
Bolaget arbetar dessutom med god likviditetsplanering och gor rullande likviditetsprognoser fran en vecka
upp till mer an ett ar. Likviditetsrisk mats och rapporteras lopande till styrelse och foretagsledning.
Operativ risk
Operativ risk ar risken for direkt eller indirekt forlust pa grund av icke andamalsenliga eller misslyckade
interna processer, manskliga fel och felaktiga system eller externa handelser.
Generellt sett ar risknivan for operativa risker i bolaget lag. Detta styrks av att det historiskt sett i princip
saknas incidenter harforliga till operativa risker trots att bolaget bedrivit nuvarande verksamhet sedan 1981.
Analys av operativa risker har genomfotts i samband med att bolagets IKLU har tagits fram. I denna analys
har man bl.a behandlat legala risker, IT-risker samt ryktesrisker men bland dessa har inte nagra vlisentliga
operativa risker kunnat identifieras.
Bolagets policy nar det galler operativa risker ar att kontinuerligt se over interna processer och arbetsrutiner. 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 riskmanagementfunktion utvarderar analysen och avgor vad som kan klassas som vasentliga
operativa risker. Resultatet av operativ riskanalys och vad som betecknas som vasentliga operativa risker
rapporteras till styrelsen och ledningsgruppen. Varje vasentlig risk har ett hanteringsprogram
som anger hur bolaget skall arbeta med risken for att minimera eller overvaka den. Ansvarig for att uppratta hanteringsprogram for vasentliga operativa risker samt att rapportera lopande arbete med riskerna
ar risk manager.
Kapitaltlickningskravet beraknas for operativ risk enligt basmetoden som innebar att kapitalkravet ar 15 %
av den s.k intliktsindikatom som berliknas som ett genomsnitt av de tre senaste fiskala arens omslittning.
Ar 2018 ar det omsattningen under aren 2015-2017 som utgor berakningsgrunden for kapitalkrav avseende
operativa risker. Exponeringsbeloppet for operativa risker per 2018-12-31 uppgick till 480 150 tkr (641 191).
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Ovriga risker
Utover de risker som redovisas ovan har i IKLU:n utvarderats regulatoriska risker, affarsrisker, 1yktesrisker
och strategiska risker. Ingen av dessa har dock bedomts som nagon vasentlig risk varfor nagot kapital
inte har satts av i IKLU:n for dessa risker.
Bolagets policy nar det galler dessa risker ar att kontinuerligt utvardera dessa och folja upp <less inverkan
pa bolaget. Rapportering skall ske till styrelsen och ledning tillsammans med en bedomning av den
ekonomiska risken for bolaget.

Nyckeltal och nyckeltalsdefinitioner
Resultat och stallning
Oversikt tkr
2018
Rantenetto
-100 210
Rorelseintakter
334 362
Rorelsekostnader efter kreditforluster -554 808
Roreseresultat
-320 656
Arets resultat
-271 261
Utlaning till kreditinstitut
68 688
Utlaning till allmanhet
I 977 538
Derivat instrument
10 624
6vriga tillgangar
16 510
Inlaning fran allmanheten
738 503
6vriga skulder
513 440
Obeskattade reserver
26 600
Eget kapital
857 237
Balansomslutning
2 135 780
41%
Soliditet %
Kapitaltackningsgrad %
25%
Vinstmarginal %
-75%
A vkastning pa tillgangar i %
-13%
Medelantal anstallda

y

2017
-107343
480 560
-519048
-145 831
-131 486
42 138
2 174 687
0
3 105
810 145
839 195
13 000
603 086
2 265 426
27%
21%
-24%
-6%
1

2016
-102659
338 903
-439 234
-202 990
-166 750
54 875
2 636 478
1 033
13 839
695 835
1 481 117
0
550 252
2 727 204
20%
16%
-47%
-6%
1

2015
-23 286
438 277
-251 226
163 765
130 948
79 766
1 683 255
4 116
16 680
395 880
808 005
0
586 462
1 790 347
33%
18%
29%
7%
1

2014
-13 575
768 647
-302 657
452 415
327 368
38 370
1 305 107
18 835
21 618
216 270
202 602
0
1 103 394
1 522 266
72%
38%
46%
22%

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital inklusive kapitalandel av obeskattade reserver i procent av totala tillgangar vid arets utgang.
Kapitaltackningsgrad
Kapitalbasen i procent av bolagets totala riskvagda belopp.
Vinstmarginal
Resultat fore bokslutsdispositioner med avdrag for 22% schablonskatt stalld i relation till
rorelseintakter.
Avkastning pa tillgangar
Nettovinsten i relation till balansomslutningen

6 (31)

AK Nordic AB
Org.nr 556197-8825

Forslag till vinstdisposition
Till arsstammans forfogande star foljande fritt eget kapital att disponera:
Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt

kronor
kronor
kronor

1 068 557 706
-271 260 582
797 297 124

Styrelsen foreslar att vinstmedlen disponeras sa att:
utdelas till moderbolaget
i ny rakning overfcirs

kronor
kronor

0
797 297 124
797 297 124
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Resultatrakning
Tkr

Not

Ranteintakter
Rantekostnader

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

56 935
-157 145

55 432
-162 775

Riintenetto

3

-JOO 210

-107 343

Nettoresultat av finansiella transaktioner
6vriga rorelseintakter
Summa rorelseintiikter

4
5
2

-257 674
592 036
334 362

-79433
559 993
480 560

Allmanna administrationskostnader

6

-245 802

-243 046

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

7
2

-548
-308 458
-554 808

-588
-275 414
-519 048

Resultat fore kreditftirluster

-320 656

-145 831

Summa rorelseresultat

-320 656

-145 831

-13 600

-13 000

A vsattning periodiseringsfond
Skatt pa arets resultat

Arets resultat

18
8

62 995

27 345

-271261

-131 486

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-271 261

-131 486

19 195
-252 066

13 154
-118 332

Rapport over totalt resultat
Tkr
Arets resultat
Ovrigt totalt resultat som kommer att ate1foras till resultatet
Omrakningsdifferens
Summa totalt resultat for aret

\v--
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Balansrakning
Not

2018-12-31

2017-12-31

Utlaning till kreditinstitut

9,11

68 688

42 138

Utlaning till allmanheten

10,11
11

1 977 538
45 836

2174687
44 617

12

144

692

Uppskjuten skattefordran

8

15 789

0

bvriga tillgangar

13

16 510

3 105

Derivat instrument
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
SUMMA TILLGANGAR

14
19

10 624
651
2135 780

0
187
2 265 426

1, 15
16
16
17

738 503
489 465
8 571
15 404

810 145
729 771
18 907
39 414

8

0
1 251 943

51 103
1649 340

18

26 600

13 000

53 840

53 840

6 100
59 940

6 100
59 940

990 846
77 712
-271 261
797 297
857 237

616115
58 517
-131 486
543 146
603 086

2 135 780

2 265 426

Tkr
TILLGANGAR

Obligationer och andra rantebarande vardepapper
Immateriella tillgangar
Andra immateriella tillgangar

SKULDER, AVSATTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder och avsiittningar
Inlaning fran allmanheten
Inlaning fran koncernbolag
bvriga skulder
Upplupna kostnader

Uppskjuten skatt
Summa skulder och avsiittningar
Obeskattade reserver
Eget kapital
Sundet eget kapital
Aktiekapital (antal aktier 538 400 st)

Reservfond
Summa bundet eget kapital
Frill eget kapital
Balanserat resultat
Omrakningsreserv
Arets resultat
Summafritt eget kapital
Summa eget kapital
SUMMASKULDER,AVSATTNINGAR
OCH EGET KAPITAL

19

~
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F'"oran
.. d.
·t I
rmgar av eget kap1a
Sammanstiillnine: over rorand.rum av ee:et kaDital vid til.HimDnimr av RR 22
B utldet eget kapital
Fritt eget kapital
OmrakAktie- Reserv ningsBalanserad
Arets
Totalt Eget
Tkr
kapital
kapital
fond
reserv
vinst
resultat
Ingaende eget kapi.tal 2017-01-01
-166 750
550 252
53 840 6 100
45 363
611 699
Arets resultat
-131 486
-131 486
Arets ovrigt totalresultat
13 154
13 154
~-131
486
Arets total resultat
-118
332
13 154
Vinstdisposition
-166 750
166 750
0
Utdelningar
0
0
Koncembidrag
51 166
51 166
Etha.Una aktiea_garlillskott
120 000
120 000
Ute:aende eget kapital 2017-12-31 53 840 6100 58 517
616 115 -131 486 603 086
Ingaende egetkapi.tal 2018-01-01
58 517
-131 486
603 086
53 840 6100
616 115
Arets resultat
-271 261
-271 261
Arets ovrigt totalresultat
19 195
19 195
Arets total resultat
-271 261 -252 066
19 195
0
Vinstdisposition
-131 486
131 486
0
Utdelningar
0
0
6 217
6 217
Koncembidrag
Etha.Una aktieagarlillskott
500 000
500 000
Utgaende eget kapital 2018-12-31 53 840 6100 77 712
857 237
990 846 -271 261
Bolaget har 538 400 aktier och alla aktier har samma ratt till utdelning.
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Kassaflodesanalys
Tkr
Den lopande verksamheten
Rorelseresultat
Justeringar fdr poster som inte ingar i kassaflodet
Av och nedskrivningar
orealiserade vardefdrandringar

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-320 656

-145 831

548
2 674
-317 434

588
-667
-145 910

Betald skatt
Kassaflode fran den lopande verksamheten
fore foriindringar av rorelsekapital

-16 584

-8 537

-334 018

-154 447

Forandringar av den lopande verksamhetens tillgangar och skulder
Forandring av utlaning till allmanheten
Forandring av ovriga tillgangar
Forandring av inlaning fran allmanheten
Minskning av ovriga skulder
Kassaflode fran den lopande verksamheten

261
-22
-71
-312
-478

921
337
642
216
292

385 201
11 738
114310
-515 543
-158 741

lnvesteringsverksamheten
Forvarv immateriella anlaggningstillgangar
Forvarv av obligationer och andra vardepapper

0
-1 219

0
-25 075

Kassaflode fran investeringsverksamheten

-1219

-25 075

500 000
6 217
506 217

120 000
51 166
171166

Arets kassaflode

26 706

-12 650

Likvida medel vid arets borjan
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid arets slut

42138
-156
68 688

54 875
-87
42 138

Finansieringsverksamheten
Erhallet aktieagaretillskott
Erhallna koncernbidrag
Kassaflode fran finansieringsverksamheten

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

y

Erhallna och betalda riintor
Erhallna ranter
Betalda ranter
Netto

2018
56 935
-157 145
-100 210

2017
55 432
-162 775
-107 343
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Not. 1 Redovisnings- och varderingsprinciper
Allmiint
AK Nordic AB, org.nr 556197-8825, har sitt sate i Uppsala med address S:t Persgatan 6, 753 83 i Uppsala.
Arsredovisningen lir upprlittad enligt lagen (1995: 1559) om arsredovisning i kreditinstitut och
vlirdepappersbolag samt Finansinspektionens foreskrifter och allmlinna rad om arsredovisning i kreditinstitut och vlirdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Radet for finansell rapporterings rekommendation
RFR 2. Redovisning for Juridiska personer. Bolaget tillampar lagbegrlinsad IFRS, vilket inneblir att bolaget
tillampar standarder som antagits med de begrlinsningar som foljer FFFS 2008:25 och RFR 2.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillampats konsekvent pa samtliga perioder som
presenteras i de finansiella rappmtera, om inte annat framgar. Samtliga belopp lir avrundade till nlirmaste tusental,
om inget annat anges.

Koncernforhallanden
Bolaget ingar i en koncern i vilken Po1tfolio Recovery Associates Inc, org.nr 3556815, lir moderbolag med
huvudkontor i Nortfolk Virginia, USA. Koncernredovisning upprlittas endast av moderbolaget PRA Inc.
Andrade redovisningsprinciper
IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 trlidde i kraft 1 januari 2018 och omfattar redovisning av finansiella tillgangar och skulder, klassificering
och vlirdring, nedskrivning samt slikringsredovisning och erslitter de befintliga kraven inom dessa omraden i
IAS 39 Finansiella intstrument: Redovisning och vardering.
Klassificering och vlirdering
Alla poster som tidigare kategoriserades som lane- och kundfordringar respektive finansiella tillgangar till
verkligt vlirde via resultatet, katergoriseras under IFRS 9 som finansiella tillgangar vlirderade till upplupet
anskaffningsvarde respektive finansiella tillgangar vlirderade ti! verkligt vlirde via resulatate.
Fi:irvlirvade fordringsportfi:iljer samt kundfordringar och i:ivrigt kmt- och langfristiga fordringar uppfyller
kriterierna under IFRS 9 for att fmtslitta redovisas till upplupet anskaffningsvlirde. 6verskottslikviditet placerade
i Obligationer och andra vlirdepapper uppfyller kriterierna under IFRS 9 for att fortslitta redovisas till verkligt
vlirde via resultatet och liven derivat redovisas oforandrat till verkligt vlirde.
Nagon i:ivergangseffekt har fdljaktligen inte uppstatt.
Nedskrivning
Nedskrivninskraven i IFRS 9 baseras pa en nedskrivningsmodell som grundar sig pa forvlintade kreditforluster.
AK Nordic redovisar en reserv for forvlintade kreditforluser for finansiella tillgangar som vlirderas till upplupet
anskaffningsvlirde.
Balansposten Utlaning till kreditinstitut innehaller tillgodohanvande pa bankkonton och lir enligt IFRS 9 foremal
for forlustreservering. Den berliknade kreditforlusten i AK Nordic lir dock inte vlisentlig varfcir nagon
forlustreserv inte rapporteras. AK Nordics forvlirvade fordringsportfoljer definieras i enlighet med IFRS 9 som
ki:ipta kreditforslimrade finansiella tillgangar. For fordringsportfoljerna redovisas harmed enligt standarden en
forlustreserv. Denna motsvarar de ackumulerade forandringarna i forvlintade kreditfcirsluster for aterstaende
li:iptid sedan det forsta redovisningstillfallet. Fordringsportfciljerna redovisas till upplupet anskaffningsvlirde enligt
effektivrlintemetoden. Den kreditjusterade effektivrlintan vid forvlirvstidpunkten faststlills utifran en berlikning
av forvlintade kassatli:iden under den kvarstaende li:iptiden. Portfi:iljernas redovisade vlirde baseras pa fcirvlintade
kassafoden och omvlirderingseffekter redovisas i resultatrlikningen. Metoden i:iverensstlimmer med berlikning
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av forlustreserven enligt IFRS 9, varfcir <let inte blivit nagra overgangseffekter vid infcirandet av IFRS 9.
Kundfordringar och ovriga kort- och langfristiga fordringar ar ocksa fciremal for fcirlustreservering enligt
fordringar ar ocksa fciremal for fcirlustreservering enligt IFRS 9. Bolaget tillampar den forenklade metoden for
redovisning av forvantade kreditfcirluster med avseende pa kundfordringar och den beraknade kreditfcirlusten i
AK Nordic ar inte vasentlig, varfcir nagon forlustresev inte rapporteras.
Skulder
Det har inte uppstatt nagra skillnader avseende klassificering eller vardering av finansiella skulder vid overgangen
till IFRS 9

IFRS 15 Intakter fran avtal med kunder
IFRS 15 tradde ikraft den 1 Januari 2018 och introducerar en femstegsmodell for att faststalla hur och nar
redovisning av intakter ska ske. Syftet med den nya intaktsstandarden ar att ha en enda pricipbaserad standar
for alla branscher. Standarden galler inte for finansiella instrument, forsakringsavtal eller leasingavtal.
6vergangen till IFRS 15 har inte haft nagon inverkan pa AK Nordics finansiella rapporter, kapitaltackning eller
stora exponeringar.
Ovriga andringar
Det finns inga ovriga andringar som har tratt i kraft 2018 av IFRS eller IFRlC, som har haft nagon betydande
inverkan pa AK Nordics finansiella rapporter eller pa kapitaltackningen.

Nya IFRS som iinnu inte borjat tilliimpas
Ett antal nya eller andrade IFRS trader ikraft forst under kommande rakenskapsar och har inte fortidstillampats
vid upprattande av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller andringar med framtida tillampningar planeras inte
att fo1tidstillampas .

IFRS 16 Leases godkandes av EU-kommissionen 2017. Den nya standardeners'tter existerande IFRS,
relaterade till redovisning av leasingavtal sa som IAS 17 "Leasingavtal" och IFRlC 4 "Faststallande av huruvida
ett avtal innehaller ett leasingavtal" . IFRS 16 paverkar framst redovisningskraven for leasetagagare. Alla
leasingkontrakt ska som utgangspunkt redovisas som en tillgang med nyttjanderrett och som en motsvarande
skuld i leasetagarens balansrakning. Avskrivningen pa tillgangen redovisas i resultatrakningen och leasingbetalningarna ska delas upp pa rantekostnad i resultatrakningen och amortering i balansrakningen. Standarden
undantar dock leasingavtal med en leaseperiod understigande 12 manader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal
avseende tillgangar som har ett lagt varde, fran redovisning som tillgang och skuld. Redovisningskraven for
leasgivare ar i stort oforandrade. Den nya standarden medfor ocksa utokade upplysningskrav, vilket kommer att
expandera innehallet i notupplysningarna. Den nya standarden trader i kraft for rakenskapsar som borjar
1 januari 2019 eller senare och tidigare tillampning ar tillaten. AK Nordic avser inte att tillampa IFRS 16 i fortid .
AK Nordic arbetar med att analysera de finansiella effekterna av den nya standarden. Dock har inte beloppsmassiga berakningar genomforts.
6vriga andringar av redovisningsprinciper med framtida tillampning bedoms inte komma att ha nagon vasentlig
effekt pa bolagets redovisning.
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Kritiska bedomningar och uppskattningar
lntiiktsredovisning och redovisat viirde pa portfoljerna
Portfoljerna bestar huvudsakligen av kopta forfallna krediter utan siikerhet. Portfljerna redovisas till upplupet
anskaffningsviirde med tilliimpning av effektivriintemetoden. Metoden kriiver att bolaget uppskattar framtida
kassafloden fran po1tfoljerna vid varje bokslut. Uppskattningarna baseras pa olika faktorer sasom mojligheter
att kontakta kunderna och na overenskommelser om avbetalning, tidpunkt for kassafloden, det allmiinna
ekonomiska liiget m.m. A vvikelser mellan uppskattade kassafloden och faktiska kassafloden for en period
redovisas i resultatriikningen som ovriga rorelseintakter. Om uppskattningarna for framtida perioder
uppdateras sajusterar bolaget det redovisade viirdet pa portfoljerna. Foriindringar i antaganden eller bolagets
bedomningar paverkar intakterna for perioden, foriindringarna redovisas i resultatriikningen som en upp- eller
nedskrivning av fordran . Se vidare not 10.
Viirderingsprinciper m m
Tillgangar, avsiittningar och skulder har viirderats med utgangspunkt i anskaffningsviirden om
inget annat anges nedan.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Bolagets funktionella valuta iir euro men de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, till
svenska myndigheter och i norska kronor till norska myndigheter.
Utviirdering pagar for tillfiillet av vilken valuta som iir mest representativ for AK Nordic att anviinda i sin
finansiella rapportering, dvs om det ska vara SEK eller Euro. lnfor 2019 ars rappo1ter kommer beslut att fattats.
lntiikter
Bolagets huvudsakliga intaker kommer fran inbetalningar av forfallna fordringar i kreditpo1tfoljerna i
Norge och Italien. Bolaget anviinder effektivriintemetoden for att redovisa dessa intakter.
Andviindningen av denna metod kriiver att bolaget uppskattar framtida kassafloden fran lanefordringarna
pa varje balansdag. De underliggande uppskattningarna som Jigger till grund for intaktsredovisningen
beror pa variabler sasom mojligheten att kontakta kunden och na en overenskommelse om betalning
Om uppskattningarna fdriindras, justerar bolaget det redovisade viirdet pa portfoljerna for att aterspegla
faktiska och reviderade uppskattade kassafloden i enlighet med IAS 39 § AG 8. Hiindelser eller foriindringar i antaganden och ledningens omdomen kommer att paverka intaktsredovisningen under perioden.
Ranta
Riinteintiikter redovisas i takt med att de intjanas (berakningen sker pa basis av underliggande
tillgangs avkastning enligt effektivriintemetoden).
Ersiittningar till anstiillda
K01tfristiga ersiittningar till anstiillda beriiknas utan diskontering och redovisas som kostnad niir de
relaterade tjiinsterna erhalls.
Bolaget har enbart avgiftsbestiimda pensionsplaner, vilket medfor att forpliktelser avseende avgifter
till avgiftsbestiimda planer redovisas som en kostnad i resultatriikningen i den takt de intjiinas genom
att de anstiillda utfort tjanster at bolaget under en period.

14 (31)

AK Nordic AB
Org.nr 556197-8825

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgors av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i i'irets resultat
utom da underliggande transaktion redovisas i ovrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhorande
skatteeffekt redovisas i ovrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt ar skatt som ska betalas eller erhallas avseende aktuellt ar, med tillampning av de skattesatser som ar beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hor aven justering av aktuell skatt
hanforlig till tidigare perioder. Uppskjuten 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. Uppskjuten skatt beraknas med tillampning av de skattesatser och skatteregler som ar beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Under "Skatt pa arets resultat" redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare ar.
Finansiella instrument
En finansiell tillgang eller finansiell skuld redovisas i balansrakningen nar en tillgang eller skuld uppstar
enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Affarsdagsredovisning tillampas. En finansiell tillgang bokas bort fran
balansrakningen nar rattigheterna i avtalet realiseras, fdrfaller 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 tillgangar och skulder varderas initialt till verkligt varde, vilket vid fdrvarvstillfallet motsvaras av
anskaffningsvardet. Finansiella tillgangar och skulder varderas initialt till verkligt varde, vilket vid fdrvarvstillfallt
normalt motsvaras av anskaffningsvardet med tillagg respektive avdrag for transaktionsutgifter nar det finansiella
instrumentet inte varderas till verkligt varde via resultatet.

r

Finansiella skulder, fdrutom derivat, varderas till upplupet anskaffningsvarde. Upplupet anskaffningsvarde
bestams utifran den effektivranta som beraknades nar lanet togs upp. Det innebar att over- och undervarden
liksom direkta emissionskostnader periodiseras over lanets loptid. Leverantorsskulder har kort fdrvantad
loptid och varderas utan diskontering till nominellt belopp.
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Klassijicering och viirdering av jinansiella instrument /rim och med 1 januari 2018, enligt IFRS 9
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga varde med tillagg for transaktionskostnader,
forutom for derivat och de instrument som tillhi:ir katergorin finansiell tillgang som redovisas till verkligt varde
exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid det forsta redovisningstillfallet.
Finansiella tillgangar klassificeras utifran i vilket syfte instrumentet forvarvades enligt foretagets affarsmodell och
egenskaperna hos de avtalsenliga kassafli:idena som genereras fran den finansiella tillgangen. Finansiella skulder
klassificeras till upplupet anskaffningsvarde, forutom derivatskulder som klassificeras till verkligt varde, forutom
derivatskulder som klassificeras till verkligt varde via resultatet. Klassificeringen avgi:ir hur det finansiella
instrumentet varderas efter forsta redovisningstillfallet. Till vilken kategori finansiella tillgangar och skulder
hanforts framgar av not 20 finansiella tillgangar och skulder.

Finansiella tillgangar och skulder varderade till verkligt varde via resultatet
De Finansiella tillgangar som redovisas till verkligt varde via resultatet ar Derivat med positiva varden och
Obligationer och andra vardepapper. De finansiella skulder som redovisas till verkligt varde i resultatet ar Derivat
med negativa varden.
Obligationer
Obligationer och andra vardeppater som redovisas till verkligt varde via resultatet forvaltas i enlighet med en
affarsmodell baserat pa verkligt varde, med det huvudsakliga syftet att tillhandahalla likviditet.
Derivat
Derivat redovisas forst till verkligt viirde vid den tidpunkt som ett derivatavtal ingas och varderas darefter till det
verkliga vardet per varje rapportperiods slut. I resultatposten "Nettoresultat av finansiella transaktioner" redovisas
forandringar i verkligt varde. Sakringsredovisning tillampas inte.
Berakning av verkligt varde
Verkligt varde for finansiella instrument som handlas pa en aktiv marknad (niva I) bestams for finansiella
tillgangar och skulder utifran den aktuella ki:ipkursen. De tillgangar som varderas till verkligt varde i balansrakningen och som handlas pa en aktiv marknad utgi:irs av investeringar i obligationer och andra vardepapper.
Finansiella instrument som inte handlas pa en aktiv marknad men dar en varderingsteknik kan anvandas med
observerbar marknadsinformation som indata (niva 2), bestar av valutaderivat. Se not 21 finansiella tillgangar
och skulder.
Finansiella tillgangar varderade till upplupet anskaffningsvarde
Kopta portfoljer
Ki:ipta portfoljer bestar av kreditforsarnrade fordringar som ar forvarvade till ett pris som avsevart understiger
den nominella fordran. Fordringarna bestar av forfallna konsumentkrediter, inklusive ranta, som forvarvats fran
fran finansinstitut, kreditkortsforetag och andra foretag som ger krediter till privatpersoner. Portfoljerna innehas
inom ramen for en affarsmodell vars ma! ar att inneha fordringarna i syfte att inkassera avtalsenligta kassafli:iden
bestaende av betalningar av kapitalbelopp och ranta pa det utestaende kapitalbeloppet. De klassificeras i
kategorin finansiella tillgangar varderade till upplupet anskaffningsvarde och redovisas till upplupet anskaffningsvarde och redovisas till upplupet anskaffningsvarde faststallt med den initiala kassafli:idesprognosen samt
forvarvspris inklusive transaktionskostnader med en initial effektivranta som sedan anviinds for diskontering av
framtida kassafli:idet. I resultatrakningen redovisas kassfli:ide fran portfoljerna som "Ovriga ri:irelseintakter".
Bolaget gi:ir varje manad en ny berakning av de redovisade vardet genom att berakna nuviirdet av framtida
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beraknade tioariga kassaflodet till portfciljens ursprungliga effektiva ranta. Fi.irvantat framtida kassaflodet baseras
huvudsakligen pa historiska inbetalningar fcire fcirvarvet, typ av fordran, alder och storlek pa de enskilda
fordringama och erfarenhet fran tidigare portfciljer. Justeringen redovisas som intakt eller kostnad i resultatet
under "N ettoresultat av finansiella transaktioner".
Nedskrivningar av jinansiella tillgangar som inte varderas till verkligt varde via resultatet
AK Nordic utvarderar pa basis av framtida kassafloden de fcirvantade kreditfcirlusterna ("ECL") associerade
med bolagets kopta portfciljer redovisade till upplupet anskaffningsvarde. Kreditfcirlustreserven fcir ECL
redovisas vid varje redovisningstillfalle, dar berakningen av ECL reflekterar ett neutralt och sannolikhetsvagt
belopp som faststalls genom att en rad mojliga utfall utvarderas, pengarnas tidsvarde, trovardig information om
radande och framtida makroekonomiska och icke makroeknomiska forhallanden.
Uppskrivningsfond
BFN svarade i juni 2018 Finansinspektionen om fragestallningen kring uppskrivningsregler i arsredovisningslager
(1995 :1554), ARL, avseende finansiella anlaggningstillgangar klassificerade som kopta eller utgivna kreditfdrsamrade fordringar. Svaret fran BFN innebar att i de fall som bolaget gor en ny bedomning som leder til en
uppjustering av framtida kassaflodenjamfort med de kassafloden som lag till grund fcir berakningen av effektivrantan vid anskaffningstidpunkten, ska dessa uppskrivningar redovisas i en uppskrivningsfond inom bundet kapita
Omforingen far harmed effekt pa utdelningsbara medel, till dess att uppjusterade kassafloden realiseras eller
minskas, och belopp i uppskrivningsfonden aterfors . Uppskrivningarna och dess aterfciringar paverkar inte
resultatet. I AK Nordic redovisas nuvardet av uppjusterad del av framtida kassafloden i uppskrivningsfond
avseende fdrvarvade kreditforsamrade fordringar. Uppskrivning far aven goras pa ovriga anlaggningstillgangar
som har ett bestaende varde som vasentligt overstiger bokfcirt varde. Redovisningen kommer att tillampas
framatriktat fran och med 1 Januari 2019.
Bortskrivningar
For fcirvarvade fordringsportfoljer kommer AK Nordic att helt eller delvis ta bort fordringarna fran balansrakningen nar det inte finns nagra rimliga forvantningar pa atervinning. Per den 31 december 2018 fanns det inga
avtalsreglerade utestaende belopp som fortfarande var foremal for indrivning avseende bortskrivna forvarvade
fordringar.
Modifieringar
For forvarvade fordringsportfoljer har AK Nordic mojlihet att andra de avtalade villkoren for fordringarna, vilket
forandrar avtalsreglerade kassafloden. Per den 31 december 2018 har inga forsluster eller intakter som harror
fran andringar i avtalsreglerade kassfloden fcir forvarvade fordringsportfoljer redovisats for perioden.
Foljaktligen har andringar i avtalreglerade kassafloden inte haft nagon inverkan pa berakningen av ECL.
Ovrigajinansiella tillgangar redovisade ti! upplupet anskajfningsvarde
6vriga finansiella tillgangar redovisade till upplupet anskaffningsvarde innefattar "Utlaning till kreditinstitut",
kundfordringar och finansiella tillgangar som redovisas i "Ovriga tillgangar", forutom derivat med positivt varde.
Tillgangarna innehas inom ramen for en affarsmodell vars mal ar att inneha tillgangarna i syfte att inkassera
avtalsenligta kassafloden bestaende av betalningar av kapitalbelopp och ranta pa det utestaende kapitalbeloppet.
Vid forsta redovisningstillfallet redovisas kundfordringar till transaktionspriset och ovriga finansiella tillgangar
redovisas till verkligt varde inklusive transaktionskostnader. Darefter sker vardering till upplupet anskaffningsvarde genom anvandande av effektivrantemetoden. Postema utgor underlag for forlustreserv avseende
forvantade kreditforluster. Forlustreserv for kundfordringar beraknas enligt den fcirenklade metoden. Reservering
for forvantade kreditforlustr gors vid forsta redovisningstillfallet och vid efterfoljande balansdagar, med
beaktande av fordrans aterstaende li.iptid.
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Finansiella skulder vdrderat till upplupet anska(fningsvdrde
Lane- och leveranti:irsskulder klassificeras i kategorin "Finansiella skulder viirderade till upplupet anskaffningsviirde" och viirderas till upplupet anskaffningsviirde. Upplupet anskaffningsviirde bestiims utifran den
effektivriinta som beriiknades niir lanet togs upp. Det innebiir att over- och underviirden liksom direkta
emissionskostnader periodiseras over lanets loptid. Leveranti:irsskulder har kart forviintad loptid och viirderas
utan diskontering till nominellt belopp.

K/assificering oc/1 viirdering av ji11a11siel/a instrument till och med 31 december 2017 Oiimforelseperioden)
Alla poster som tidigare kategoriserades som finansiella tillgangar och skulder till verkligt viirde via resultatet
respektive lane- och kundfordringar, kategoriseras under IFRS 9 som finansiella tillgangar och skulder viirderade
verkligt viirde via resultatet respektive finansiella tillgangar viirderade till upplupet anskaffningsviirde.
Beriikning av verkligt viirde skedde innan i enlighet med samma viirderingsgrunder som giiller nu under IFRS 9.
Principen for nedskrivningar av finansiella tillgangar som inte viirderades till verkligt viirde via resultatet
baserades dock tidigare pa att objektiva beliigg for kreditforlusthiindelser forelag. Eftersom redan forfallna
krediter dock har uppvisat kreditforlusthiindelser och sa foreligger det for bolaget i praktiken ingen noterbar
skillnad mellan de nedskrivningsprinciper som giillde till och med 31 december 2017 respektive jiimfort med de
som giiller sedan I januari 2018.
Poster som tidigare kategoriserades som ovriga finansiella skulder kategoriseras under IFRS 9 som Finansiella
skulder viirderade till upplupet anskaffningsviirde. Upplupet anskaffningsviirde bestiimdes utifran den effektivriinta som beriiknades niir Janet togs upp. Det innebar att over- och underviirden liksom direkta emissionskostnader periodiserades over Ianets loptid. Leverantorsskulder har kart forviintad loptid och viirderades utan
diskontering till nominellt belopp. Dessa viirderingsgrunder iir de samma som under IFRS 9.

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

Ovriga immateriella tillgangar
Ovriga separat forviirvade immaterella tillgangar som forviirvas av foretaget redovisas till anskaffuingsviirde
minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar.
Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i resultatriikningen linjiirt over den immateriella tillgangens beriiknade nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioderna omprovas minst arligen.
Avskrivningsbara immaterilla tillgangar skrivs av fran det datum da de iir tillgiingliga for anviindning.
Den beriiknade nyttjandeperioden iir 5 ar.
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Not 2 Inktip och forsiiljning andra koncernbolag
Arets inki:ip fran andra koncernforetag uppgar till 146 231 (57 827) vilket motsvarar 59 % (25 %) av
bolagets totala kostnad for aret. Av arets intakter avser O % (0 %) intakter fran ovriga koncembolag.
Tota/a inkop och utestaende balanser till koncernbolag per den 2018-12-31
Th·
Inki:ip
PRA Group Europe AS
10 990
PRA Group Deutschland Gmbh
1 227
PRA Group Italia S.r.1
44 823
PRA Group Norge AS
91 144
PRA Group Europe Holding S.a.r.1,Lux, Zug
279
PRA Group Sverige AB
-2 232

Utg.balans
-478 972
0
-2 400
4 109
0
0

146 231

-477 263

Totalt

2018

r

2017

Not 3 Riintenetto
6vriga ranteintakter fran bank
6vriga ranteintakter, koncern
Ranteintakter fran vardepapper
Rantekostnader
6vriga rantekostnader, koncern
Summa

122
56 173
640
-5 461
-151 684
-100 210

86
55 007
339
-6 317
-156 458
-107 343

Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner
Omvardering av utlaning till allmanhet
Valutakursforandring
Vardeforandring valutaderivat
Summa

2018
-255 000
-378 280
375 606
-257 674

2017
-80 100
-683 914
684 581
-79 433

Not 5 Ovriga rtirelseintiikter
Portfoljintakter fran Norge
Portfoljint~kter fran Italien
6vriga intakter fran Italien
Summa

2018
360 476
231 560
0
592 036

2017
342 052
217 882
59
559 993

Not 6 Allmiinna administrationskostnader
Personalkostnader
Systemkostnader
Provisionskostnader externa
Provisionskostnader fran koncernbolag, se not 2
6vriga administrationskostnader, se not 2
Summa

2018
4 345
2 637
26 162
131 371
81 287
245 802

2017
4 917
2 455
2 195
107 767
125 712
243 046
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Medelantalet anstallda
Man
Kvinnor
Summa
Norge
Man
Kvinnor
Summa Norge
Totalt

2018

2017

1

1

0

0

1

1

889

889

872
872

138
38

135
135

Norge
Loner och andra ersattningar
Styrelsen och verkstallande direktoren

Socia/a kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal

Sjulifranvaro
Antal et anstallda har under de tva senaste rakenskapsaren ej overstigit 10 i genomsnittligt antal i Sverige.
Upplysning om sjukfranvaro lamnas darfdr inte.

Konsfordelning i foretagsledningen
Fordelningen mellan man och kvinnor
i fdretagets styrelse:
Kvinnor
Man

2018

0%

2017

100%

0%
100%

0%
100%

0%
100%

Fordelningen mellan man och kvinnor iforetagsledningen:
Kvinnor
Man

Ersattning till ledande befattningshavare
Ersattning till verkstallande direktor beslutas av styrelsen.
Ersattning till externa ledamoter beslutas av arsstamman.
Rorlig ersattning
Styrelsen erhaller ingen rorlig ersattning.
Fast ersattning
Verkstallande direktoren erhaller Ion fran bolaget enligt styrelsens beslut.
Av de tva ledamoterna ar en anstalld inom koncernen och en ar extern. Den anstallde av moderbolaget erhaller ingen ytterligare ersattning utover vad som erhalls fran moderbolaget. Ersattning till
Verkstallande direktor uppgar till 729 (718) tkr och bestar av grundlon 633 (603) tkr, ovrig
ersattning 96 (115) och pensionskostnader O(0) tkr.
Ersattning till externa styrelseledamoten Per Kum le uppgar till 150 tnok per ar, 160 tkr (154).
AK Nordic har utsett ny VD, Jeanette Olsson, franjanuari 2019 och hon ar anstalld i Sverige.
Villkoren som framgar nedan angaende pensionsalder och andra fdrpliktelser galler bade VD som varit ansvarig
under 2018 och ny VD som tagit over i januari 2019.
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Pensionsalder
Pensionsalder for Verkstallande direktor ar 65 ar.
Avtal om pensionsforpliktelse och avgangsvederlag
Bolaget har inga utestaende pensionsfdrpliktelser till styrelse eller Verkstallande direktoren.
Inga avgangsvederlag utgar till Verkstallande direktoren.

Arvoden till revisorer
KPMG- Sverige
Revisionsarvode
Ovriga uppdrag
KPMG-Norge
Revisionsuppdrag
Summa

Not 7 Ovriga rorelsekostnader
A vrakning for influtna amorteringar pa portfoljer
Summa
Not 8 Skatt
Avstiimning av effektiv skatt
Resultat fore skatt
Forvantad skattekostnad
Justering forvantad skattekostnad pga norsk skattesats
Total forvantad skattekostnad

2018

2017

322
93

313
0

333
748

323

2018
308 458
308 458

2017
275 414
275 414

2018

Total skatteintiikt

y

Arets skattekostnad beraknad till genomsnittskurs
Uppskjuten skatteintakt/skattekostnad hanforlig till temporara skillnader
Aktuell skatt
Omrakningsdifferens
Total skatteintiikt

2017

-334 256

-145 830

-73 536
-3 343
-76 879

-32 083
-2 917
-34 999

745
0
-537

-2 299
0
7 270

Aterforing av skatteriskreserv
Effekt av andrad skattesats i Norge
Skillnad i skattesats pa aterforing av periodseringsfond
Permanenta skillnader
Effekt av avrakningsbar utlandsk skatt
Effekt av mottaget koncernbidrag
Skatt hanforlig till tidigare ar (aktuell skatt)
Omrakningsdifferens

636

9 015
2 671
0
1 990
-62 995

74
-9
-1
62

000
015
990
995

2 124
0
559
-27 345

36 627
-8 723
-559
27 345
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Not 8, forts.
Aktuell skatt
Ingaende balans
Erlagd inkomst skatt
Arets aktuella skattekostnad
Skatteeffekt av lamnat koncernbidrag
Omrakningsdifferens
Utgaende balans aktuell skattefordran/skatteskuld

Uppskjuten skatt
Ingaende balans redovisade temporara skillnader A vdragsgilla/skattepliktiga
Ingaende uppskjuten skattefordran/skatteskuld

-5 999
16 585
-9 015
0
0
1571

-5 813
8 537
-8 723
0
0
-5 999

2018

2017

-222 189
-222 189
-51103

-344 730
-344 730
-82 735

71 768
71 768
15 789

-222 189
-222 189
-51103

0
15 789

-51103

Utgaende balans redovisade skattepliktiga temporara skillnader A vdragsgilla/skattepliktiga

Uppskjuten skattefordran/skatteskuld
Valutakursdifferens - Intakt/kostnad

Utgaende balans uppskjuten skattefordran/skatteskuld

0

Per 2018-12-31 besti'tr temporiira skilnaderna av immateriella tillgi'tngar 260 tkr (246), P01tfoljfordringar -390 133 tkr (-503:
Ovriga tillgi'tngar -10 624 tkr (0), Ovrig avsiittning 122 tkr (23 612), fdrlust av konto i NO 398 (484) och skattemiissiga
underskott 471 990 tkr (256 836).

Not 9 Utlaning till kreditinstitut
Svensk valuta
Utlandsk valuta
Summa
All utlaning till kreditinstitut ar betalbara pa anfordran.
Ytterligare information om finansiella risker finns i fcirvaltningsberattelsen.

Not 10 Utlaning till allmlinheten
Utlaning till allmanhet, externt
Summa
Ytterligare information om finansiella risker finns i fcirvaltningsberattelsen .
Utlaningenfordelar sig enligt nedan:
Norska hushall
Italienska hushall

2018-12-31
42 192
26 496
68 688

2017-12-31
3 164
38 974
42 138

2018-12-31

2017-12-31

1 977 538
1977 538

2 174 687
2 174 687

79%
21%

73%
27%
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Foriindring av utliining till allmiinheten
Ingaende balans

2018-12-31
2 174 687
301 348
0
-591 831
283 118
-254 556
64 772
1977538

Anskaffning av portfoljer
Forsaljning av p01tfoljer
Kassaflode
Ranta pa portfoljerna
Estimerad forandring av kassaflode
Valutakursdifferens

Utgaende balans

2017-12-31
2 636 478
-29 606
0

-559 933
284 772
-80 374
-76 650
2 174 687

Not 11 Loptidsanalys
Be lalbara pi
1018-12-31

TSEK

TiUgaogar
Ut!Aning till k:reditinstitur

Obligationer o cb andra vardepapp
Summa tillgaogar till fast lop,tid/
kontraktuella forfaH
F <Srvmvade fordringsportf"<Sljer
Summa tilEg:i1JJgar utao fast foptid/
forvantade forfall

:1ofordru

TSDC

Sl..,alder
Inlaning fhin allmfulhetet1
lnlaningfran koncembola_g

u

1-1 i .r

2-S :ir

> Sir

68688
45 836

Summa.

68 688

4 836

114 524

Betalbara

1018-12 1

<I

114 524

487 330

419 925

l _ 4 57

833 238

- 99 050

487 330

419 9'25

l 254 557

833 238 2 995 050

1-l i.r

2-5:ir

p:i

anfordno

.r;

1ir

> 5:ir

S umm:1

738 -02

738 502

10 66

489 46

47S 899

Summa s ku.lder utan fast lopti:

forvantade fodaH
201 ·-12-31

1 22 96

TS!K

Tillgaugar
tlaning till krcditinstitut
Obligationer och andra vfu:depappeir
umma tiHga og:ar till fast loptid/
kootraktueHa forfaH
Ftirvl!rvade fordringsponfoljer
Summa tiJlgaogar utan fas t loptid/
fbrvaotade forfaH

Betalbara pi
anfordran

< 1 ar

l -2ir

2-5 i r

42 138
44 617

421 38
44 617

86 55

86 55

31 073
531 073

467 8 7

l 356 466

869 043

3 _24 399

46 81

1356 466

869 043

3 224 399

Baet:i lba!".a pa

1017-12-31

TSEK

Skulder
Inli\ning fr.bl allmanheten

anfordra 111

~
.\v-

1-l i ir

Summa

729 771

810 145
729 771

29 711

l 539 !>16

810 14

fran

Inlaning
k oncembolag
Sunima skufder utan fast lop,t id/

fon•autade forfaH

< I :ir

8 10145
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Tabellerna foregaende sida bygger pa estimerade kassafloden
Not 12 Immateriella anlliggningstillgangar
lnlaningssystem
Ingaende balans
Valutaomrlikning
Inkop under aret
Bokfort vlirde vid arets utgang
Ingaende balans avskrivning
Avskrivning under aret
Valutaomrlikning
Ackumulerade avskrivningar vid arets utgang
Bokfort vlirde

2018-12-31

2017-12-31

2 915
0
0
2 915
-2 223
-548
-2 771
144

2 908
7
0
2 915
-1 629
-588
-6
-2 223
692

Not 13 Ovriga tillgangar

2018-12-31

2017-12-31

12 202

2 316

Fordringar koncernbolag
Aktuell skattefordran, se not 8

1 571
2 738

789

16 511

3105

2018-12-31

2017-12-31

Forutbetalda kostnader

651

187

Summa forutbetalda kostnader och upplupna intlikter

651

187

2018-12-31

2017-12-31

738 502

810 145

6vriga tillgangar

Summa
Not 14 Forutbetalda kostnader och upplupna intlikter

Not 15 Inlaning fran allmlinheten
Forfallotidpunkt, 0-1 ar fran balansdagen

810 145
738 502
Summa
Inlaning fran allmlinheten har under aret skett till en ri:irlig rlintesats om 0,70 % fram till 31 oktober 2018
och dlirefter om 0,80 %.
Bolagets inlaning omfattas av statlig inslittningsgaranti till ett belopp om 950 000 kr enligt Lag 1995:1571.

2018-12-31

2017-12-31

489 465

729 771

0

5 999

Leverantorsskulder

2 980

4 738

Ovriga kortfristiga skulder

5 591

8 170

498 036

748 678

Not 16 Ovriga skulder
Skulder koncembolag
Aktuell skatteskuld, se not 8

Summa ovriga skulder

Loptidsinformation
Av koncernskulderna forfaller 478 899 tkr till betalning efter tva ar, beloppen avseende i:ivriga skulder forfaller

y

19 137 tkr (31 081 tkr) till betalning inom ett ar.
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Not 17 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

2018-12-31

2017-12-31

Upplupen semesterloneskuld

85

82

Upplupna arbetsgivaravgifter och loneskatt

74

71

478

1 196

Upplupna legala kostnader i ltalien

6 585

7 710

Upplupna provisioner

4 295

0

-123

23 612

Upplupna loner

Upplupna intakter ltalien
bvrigt

4 010

6 742

15 404

39413

2018-12-31

2017-12-31

A vsatt rakenskapsaret 2017

13 000

13 000

Avsatt rakenskapsaret 2018

13 600

Summa periodiseringsfonder

26 600

Summa upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Not 18 Periodiseringsfonder

13 000

Not 19 Valutapositioner vid arets utgang

2018
GBP EUR
Tillgangar
20 009
Utlaning till kreditinstitut
Utlaning till allmiinheten
407 334
Obligationer och andra
riintebiirande viirdepapper
Uppskjutna skattefordringar som
iir beroende av framtida lonsamhet
Ovriga tillgangar
3 630
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikte1
221

NOK

Summa tillgangar

431194

1660241

230
2
14
787

1 033 445
4 035
672
69 344

Inlaning fran allmiinheten
Inlaning fran koncernbolag
Ovriga skulder
Upplupna kostnader
Eget kapital
Obeskattade reserver
Summa skulder och avsiittningar
Effekt (f skatt) ev 5 % okning av
valutakurs i SEK gentemot
utliindsk valuta*

0

32

32

-2

936
513
334
893

SEK

6 479
1570204

42200

45 836

37 722

Summa
68 688
1 977 538
45 836

144
1 571
430
44 345
738 503
-774 916
2 023
366

1035676

1107 496

26 600
-7 424

0

378

2 588

144
42 923
651
2 135 780
738 503
489 465
8 571
15 404
857 237
26 600
2135 780

2 964

*Bolagets funktionella redovisningsvaluta !Ir Euro d!irfor har bolaget valutas!ikrat NOK mot Euro genom ett swapavtal med
moderbolaget med ett nominellt beloppom -530 MNOK (545 MSEK)som medber!iknas i 5 % okning av valuta NOK.

I foretagets resultatrakning ingar valutakursdifferenser med 2 675 tkr (-667 tkr) i nettoresultatet av
finansiella transaktioner.
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Not 20 Kapitaltackningsanalys
Kap ital bas
Aktiekapital
Reservfond
Balanserad vinst och ovriga reserver
Kapitalandel av obeskattade reserver 78% (78 %)
Verifierat resultat *
Karnprirnarkapital

2018-12-31
53 840
6 100
1 068 558
20 748
-271 261
877 985

2017-12-31
53 840
6 100
674 632
10 140
-131 486
613 226

-144

-692

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar

-15 789
-15 933

0
-692

Karnprimarkapital

862 052

612 534

Primarkapitaltillskott

0

0

Summa Primarkapital

862 052

612 534

862 052

612 534

Karnprimarkapital: lagstiftningsjusteringar
Irnmateriella tillgangar
Uppskjutna skattefordringar som ar
beroende av framtida lonsamhet

Supplementa11kapital

Summa Kapitalbas

*Sarskild granskning har inte utforts, dock avraknas aretsforlust omedelbart.

2018-12-31
3 473 065

2017-12-31
2 888 349

24,82%
24,8%
24,8%

21,20%
21,2%
21,2%

Buffertkrav
Varav minikrav pa kiirnprimiirkapital
Varav krav pa kapitalkonserveringsbujfert
Varm1 krav pa kontracykliskkapitalbujfert

8,6%
4,5%
2,5%
1,6%

8,5%
4,5%
2,5%
1,5%

Karnprimarkapital tillgangligt att anvanda som buffert

16,2%

12,7%

Kapitalrelationer och bufferter
Summa riskvagt exponeringsbelopp
Karnprimarkapitalrelation
Primarkapitalrelation
Total kapitalrelation
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Kapitalkrav och riskvagda exponeringsbelopp

Institutsexponeringar
Fallerade poster riskvikt 100 %
Fallerade poster riskvikt 150 %
Ovriga poster
Summa belopp for kreditrisk enligt
schablonmetoden
Marknadsrisk
Valutarisk
Summa belopp tor marknadsrisl{
enligt schablonmetoden
Operativ risk
Operativ risk enligt basmetoden
Operativ risk enligt basmetoden

Summa riskviigt
exponeringsbelopp och kapitalkrav

2018-12-31

2017-12-31

Risl..-vagt expoKapita/krav 8 % neringsbelopp

Kapitalkrav 8 %

Riskvagt exponeringsbelopp

1 099
18 813
212 550
2 223

13
235
2 656
27

738
159
871
785

674
173 975

8 428
2174687

263

3 292

234 685

2 933 553

174 912

2186 407

4 749

59 362

4 860

60 751

4 749

59 362

4 860

60 751

38 412
38 412

480 150
480 150

51 295
51295

641 191
641191

277 846

3 473 065

231 067

2 888 349

Summa
redovisat varde

Verkligt varde

Not 21 Finansiella instrument
2018-12-31

Finansiella
tillgangar
viirderade till
verkligt varde
via resultatet

Finansiella
tillgangar
viirderade till
upplupet
anskaffningsvarde

Finansiella tillgangar

Utlaning till kreditinstitut

68 688

68 688

68 688

Utlaning till allmanheten

1 977 538

1 977 538

2 061 194

45 836

45 836

32 299

32 299

32 366

651

651

651

10 624

10 624

2 079 176

2 135 636

2 219 359

Obligationer och andra vardepapper

45 836

Ovriga tillgangar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Derivat med positivt marknadsvarde

*10 624

Summa finansiella tillgangar

45 836

*Innehas for handel
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fortsiitt11i11g not 21
2018-12-31
Finansiella Finansiella skulder
skulcler
varderade till
viirderade till
upplupet
Summa
verkligt varde
anskaffningsvia resultatet
viirde
redovisat varde

Verkligt varde

Finansiella skulder

Inlaning fran allmanheten

738 502

738 502

738 502

Inlaning fran koncernbolag

489 465

489 465

489 465

8 571

8 571

8 571

Ovriga skulder
Upplupna kostnader
Summa finansiella skulder

2017-12-31

Tillgangar
viirderade till
verkligt viirde
via resultatet,
fair value
option eller
innehas for
handel

15 404

15 404

15 404

1 251942

1 251 942

1 251 942

Lan och
fordringar

Summa
redovisat varde

Verkligt varde

Finansiella tillgangar

Utlaning till kreditinstitut

42 138

42 138

54 876

Utlaning till allmanheten

2 174 687

2 174 687

2051926

44 617

44 617

3 105

3 105

3 105

187

187

187

Aktier och andelar

44 617

Ovriga tillgangar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Derivat med positivt marknadsvarde
Summa finansiella tillgangar

* Innehas for handel
2017-12-31

*O

0

0

44 617

2220117

2 264 734

2 154 711

Skulder
varderade till
verkligt viirde
via resultatet
(innehas for
handel)

Ovriga
finansiella
skulder

Summa
redovisat varde

Verkligt varde

Finansiella skulder

Inlaning fran allmanheten

810 145

810 145

810 145

Inlaning fran koncernbolag

729 771

729 771

729 771

Ovriga skulder

18 907

18 907

18 907

Upplupna kostnader

39 414

39 414

39 414

1598 237

1598237

1598237

Summa finansiella skulder
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Upplysningar om verkligt varde
Verklig viirde pli derivat
Verkligt varde pa valutaswapparna klassificeras i niva 2, dvs varderingen baseras pa modellvardering med input
i huvudsak fran observerbar marknadsdata sasom EUR/NOK spot vid kontraktets stait, en manads EUR/NOK
terminpunkter (EURNOK SW IM) och EUR/NOK spot vid uppgorelse av kontraktet.
Obligationer och andra viirdepapper
De norska statsobligationerna varderas enligt varderingsniva 1.
Verkligt viirde pli kreditportfoljema
Verkligt varde for kreditportfoljerna faststalls genom varderingsteknik sasom nuvardet av uppskattade kassafloden, niva 3. For kreditpo1tfoljerna baseras diskonteringsrantan pa WACC (genomsnittlig vagd kapitalkostnad),
vilket ar koncernens viktade kostnad for skulder och eget kapital. Kostnaden for eget kapital uppskattas med hjalp
av CAPM (en modell for att berakna avkastningskrav pa eget kapital forhallande till bedomd risk i en investering)
Framtida kassafloden baseras pa vasentliga uppskatt ningar av bolagets ledning avseende inbetalningar pa
portfdljerna. Verkligt varde pa bolagets portfoljer uppskattas till 2 061 mkr, vilket baseras pa netto framtida
kassafloden efter skatt nuvardesberaknat med uppskattad WACC for koncernen. Motsvarande redovisat varde
ar 1 977 mkr baseras pa bruttokassafloden dar diskonteringsfaktorn ar den initialt faststallda effektivrantan for
respektive p01tfolj.
Verkligt varde for portfoljerna baseras pa netto framtida kassafloden. Netto kassafloden inkluderar
uppskattade framtida inbetalningar pa portfoljerna med avdrag for uppskattade indrivningskostnader.
Indrivningskostnaderna bestar av loner, hyror, kommunikationskostnader, avskrivningar och andra
kostnader som ar direkt hanforliga till indrivningen av portfoljerna. Dartill beaktas skatten i respektive land.

Den genomsnittligt vagda kapitalkostnaden ar beraknad till 5,41 % vilket ar en minskningjamfcirt med fciregaendf
ar. Nedan presenteras en kanslighetsanalys av verkligt varde pa kreditportfciljerna vid fcirandring i
prognostiserade kassafloden och fcirandring i diskonteringsranta.
NPV(MSEK)
100%
2 163
2 106
2 061
1 999
1 949

110%
2 379
2 316
2 267
2 199
2 144

Not 22 Ataganden

2018-12-31

2017-12-31

Forward Flow avtal

28 869

0

Totala attaganden

28 869

0

90%
Diskonteringsranta

4,50%
5,00%
5,41%
6,00%
6,50%

1 947
1 895
1 855
1 799
1 754

Bolaget har ett atagande for ett italienskt forward flow avtal som stracker sig till oktober 2019.

y
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Jnlaningfran allmanheten
Verkligt varde pa inlaning har beraknats med en diskontering av forvantade framtida kassafloden dar
diskonteringsrantan har satts till den aktuella inlaningsranta som tillampas, niva 3.
Kortfristigafordringar och skulder
For kortfristiga fordringar och skulder, som kundfordringar och leverantorsskulder, med en kvarvarande Ioptid
pa mindre an sex manader anses det redovisade vardet reflektera verkligt varde.
Information om finansiella risker fran finansiella instrument finns i forvaltningsberattelsen sid. 3-6.

Not 23 Eget Kapital och forslag till vinstdisposition 2018
Bolaget har 538 400 aktier och alla aktier har sammar rostratt och samma ratt till utdelning.
Resultat per aktie
Arets resultat per aktie

2018

2017

-503,83

-244,22

Enligt bolagets balansrakning sa star foljande fritt eget kapital till arsstammans forfogande:
Balanserade vinstmedel

kronor

I 068 557 707

Arets resultat

kronor
kronor

-271 260 582

Totalt

797 297 125

Styrelsen foreslar att vinstmedlen disponeras sa att
utdelas till moderbolaget
i ny rakning overfors

kronor

0

kronor

797 297 125

Totalt

kronor

797 297 125

Not 23 Viisentliga hiindelser under riikenskapsaret och efter dess utgang
Bolaget har under aret forvarvat en storre portfoljer i Norge och signerat ett forward flow kontrakt i Italien.
Den stora norska po1tfoljen som forvarvades under 2016 har inte presterat enligt forvantan och har darmed
paverkat resultatet negativt med stora nedskrivningar som foljd.
Efter rakenskapsarets utgang sa har ny VD utsett i bolaget och bolaget har lamnat in en ansokan till
Finansinspektionen om tillstand att starta en italiensk utrikes filial.
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Revisionsberatte se
Till bolagsstamman i AK Nordic AB, org. nr 556197-8825

Rapport om arsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfiirt en revision av arsredovisningen for AK Nordic AB for ar 2018.
Enligt var uppfaltning har arsredovisningen uppraltats i enlighet med lagen om arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag och ger
en i alla vasentliga avseenden raltvisande bild av AK Nordic ABs finansiella stallning per den 31 december 2018 och av dess finansiella
resultat och kassafliide for aret enligt lagen om arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag . Fiirvaltningsberaltelsen ar forenlig med
arsredovisningens ovriga delar.
Vi tillstyrker darfiir alt bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen .
Vara uttalanden i denna rapport om arsredovisningen ar forenliga med innehallet i den kompletterande rapport som har iiverlamnats till
styrelsen i enlighet med revisorsforordningens (537/2014) artikel 11.
Grund for uttalande n
Vi har utfiirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vari ansvar enligt dessa standarder
beskrivs narmare i avsniltet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till AK Nordic AB enligt god revisorssed i Sverige och har i iivrigt
fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat pa var basta kunskap och iivertygelse, inga forbjudna tjanster
som avses i revisorsforordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahallits det granskade bolaget eller, i forekommande fall, dess
moderfiiretag eller dess kontrollerade foretag inom EU .
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara ultalanden.
Sarskilt betydelsefulla omraden
Sarskilt betydelsefulla omraden for revisionen ar de omraden som enligt var professionella bediimning var de mest betydelsefulla for
revisionen av arsredovisningen for den aktuella perioden . Dessa omraden behandlades inom ramen for revisionen av, och i vart
stallningstagande till, arsredovisningen som helhet, men vi giir inga separata ultalanden om dessa omraden.
Bedomning av framtida inkassering

trim

forvarvade fordringsportfoljer/vardering forvarvade fordringsportfoljer

Se riskavsnittet i forvaltningsbe rattelsen sid 3, not 1 Redovisnings- och
detaljerade upplysningar och beskrivning av omradet.
Beskrivning av omradet
Bolaget redovisar per den 31 december 2018 forvarvade
fordringsportfoljer om 1 978 MSEK motsvarande 93 procent av
bolagets totala tillgangar.
Portfoljerna varderas till upplupet anskaffningsvarde innebarande att
intakter redovisas utifran effektivrantemetoden. Effektivrantan och
eventuella kommande justeringar i intakterna beraknas utifran
bediimningar av framtida kassafliiden fan fordringsportfoljerna
under en tioarsperiod. Bolaget anvander kassafliidesmodeller for att
estimera vardet pa forvarvade portfoljer. Give! karaktaren pa
fordringsportfoljerna kravs ett start matt av bediimning for att
uppskatta framtida kassafliiden.
Bediimningarna omfattar antaganden om vilka belopp som ar miijligt
att inkassera, nar i tiden inkassering kommer alt ske samt kostnader
for inkassering . Del senare ar beroende av bolagets valda strategi
for inkasseringen. Om bolaget andrar sin bediimning eller strategi
justeras kassaflodesmodellerna.
Mot bakgrund av det stora inslaget av komplexitet och bediimningar
i kassafliidesmodellerna utgiir delta ett vasentligt omrade i var
revision.

Styrelsens och verkstall a nde direkti:irens ansvar
Del ar styrelsen och verkstallande direktiiren som har ansvaret for alt
arsredovisningen upprattas och att den ger en raltvisande bild enligt
lagen om arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag.
Styrelsen och verkstallande direktiiren ansvarar aven for den interna
kontroll som de bediimer ar niidvandig for att uppralta en
arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

'\~
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va rderingspriniciper sid 16-17 samt not 1O i arsredovisningen for
Hur omradet har beaktats i revisionen
Vi har tagit del av beskrivningar och bediimt andamalsenlighet vad
galler policyer, rutiner och nyckelkontroller kopplade till varderingar och
omvarderingar samt stickprovsvis testat dessa kontroller for alt bediima
effektiviteten i tillampade rutiner.
Vi har gatt igenom och bediimt om de analyser som giirs avseende
prognostiserade kassafloden , och aven de regelbundna kalibreringarna
av analyserna, har gjorts av ledningspersonal pa lamplig niva samt
godkants pa behiirigt satt. Vi har aven utvarderat hur tillforlitliga
prognoserna som upprattas ar samt stickprovsvis testat berakningar i
bolagets system for redovisning av portfoljer samt for iiverfiiring av
data mellan centrala system.
Vi har ocksa bediimt de omstandigheter som presenteras i
upplysningarna i arsredovisningen och om informationen ar tillrackligt
omfattande som beskrivning av bolagets bediimningar.

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkstallande direktiiren for bediimningen av bolagets formaga alt
fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om
fiirhallanden som kan paverka fiirmagan att fortsalta verksamheten
och alt anvanda antagandet om fortsalt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillampas dock inte om styrelsen och verkstallande direktiiren
avser alt likvidera bolaget, upphiira med ver~samheten eller inte har
nagot realistiskt alternativ till alt giira nagot av delta.
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Revisorns ansvar
vid uppraltandet 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 alt fortsalta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen alt 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 revisionsberaltelsen . Dock
kan framtida handelser eller forhallanden gora alt ett bolag inte
langre kan fortsatta verksamheten .

Vara mal ar alt uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida
arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag,
och alt lamna en revisionsberaltelse som innehaller vara uttalanden.
Riml ig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for
alt en revision som utfors enligt !SA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan
finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som
anvandare faltar med grund i arsredovisningen.
Som de! 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
misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal
utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar
tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara
ultalanden. Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet
till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig felaktighet
som beror pa misstag , eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, forfalskning , avsiktliga utelamnanden ,
felaktig information eller asidosaltande 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 alt ultala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som
anvands och rimligheten i styrelsens och verkstallande
direktorens uppskattningar i redovisningen och tillhorande
upplysningar.

utvarderar vi den overgripande presentationen , strukturen och
innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna , och om
arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och
handelserna pa elt salt som ger en rattvisande bild.
Vi maste informera styrelsen om bland annal revisionens planerade
omfaltning och inriktning samt tidpunkten for den . Vi maste ocksa
informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen , daribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
Vi maste ocksa forse styrelsen med ett uttalande om alt vi har foljt
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla
relationer och andra forhallanden som rimligen kan paverka vart
oberoende, samt i tillampliga fall tillhorande motatgarder.
Av de omraden som kommuniceras med styrelsen faststaller vi vilka
av dessa omraden som varit de mest betydelsefulla for revisionen av
arsredovisningen, inklusive de viktigaste bedomda riskerna for
vasentliga felaktigheter, och som darfor utgor de for revisionen
sarskilt betydelsefulla omradena. Vi beskriver dessa omraden i
revisionsberattelsen savida inte !agar eller andra forfattningar
forhindrar upplysning om fragan.

drar vi en slutsats om lampligheten i alt styrelsen och
verkstallande direktoren anvander antagandet om fortsalt drift

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 2018 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust.
Vi tillstyrker alt 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. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsniltet 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 ultalanden.

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar
Detar 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,
omfaltning 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 innefaltar bland annal att fortlopande
bedoma bolagets ekonomiska situation och att tillse alt bolagets
organisation ar utformad sa alt bokforingen , medelsforvaltningen och
bolagets ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa elt
betryggande salt.
Verkstallande direktoren ska skota den lopande forvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annal vidta de
atgarder som ar nodvandiga for alt bolagets bokforing ska fullgoras i
overensstammelse med lag och for alt medelsforvaltningen ska
skotas pa ett betryggande satt.

Revisorns ansvar

y

Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart
ultalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for alt med
en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot
eller verkstallande direktoren i nagot vasentligt avseende:
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foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon
forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot
bolaget, eller
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pa nagot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen , lagen
om bank- och finansieringsrorelse, lagen om arsredovisning i
kreditinstitut och vardepappersbolag eller bolagsordningen .
Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller forlust, och darmed vart uttalande om detta, ar att
med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar forenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptacka atgarder eller forsummelser som kan foranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 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
installning 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. Det innebar att
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 uttalande
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.

KPMG AB , Box 382, 101 27, Stockholm, utsags till AK Nordic ABs revisor av bolagsstamman den 30 juni 2018. KPMG AB eller revisorer
verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2014.
Stockholm den 28 juni 2019
KPMGAB

Johanna Sallvin
Auktoriserad revisor
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