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Verksamhet
Svea Ekonomi AB (publ) bedriver, 
med tillstånd av Finansinspektionen, 
finansieringsverksamhet enligt lagen  
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). 
Svea Ekonomi AB-koncernen erbjuder även administrativa tjänster.

Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade 
lösningar inom områdena Administrativa och finansiella tjänster (AFT) och Inkasso. Inom ramen för 
affärsidén erbjuds följande tjänster: fakturaservice - företagsfinansiering - factoring - fakturaköp - 
inkasso - inlåning - blancolån - momsåtervinning - billing - juridisk service - kreditupplysning - kurser 
- betalningsförmedling - valutaväxling - giroservice.

Finansiella tjänster erbjuds av den konsoliderade situationen som består av Svea Ekonomi AB med 
filialerna Svea Finans NUF och Svea Ekonomi AB filial i Finland samt de helägda dotterbolagen 
Svea Finance AS, Svea Finance SIA, Svea Finans A/S, Svea Rahoitus Suomi OY, Svea Finans Nederland 
BV, Svea Finans AG, Payson AB, Svea Exchange AB, Kapitalkredit Sverige AB och Daylet Limited. 
Dessutom ingår de delägda dotterbolagen Svea Ekonomi Cyprus Limited, Rhoswen Limited och Svea 
Finance ZRT.

Administrativa tjänster erbjuds av de rörelsedrivande koncernföretagen Svea Billing Services AB och 
Svea Vat Adviser AB. Dessutom via intresseföretagen Credex AB och Trade in Sports Europe AB.

Inkassoverksamheten bedrivs i underkoncernen Svea Inkasso AB med de rörelsedrivande dotterbolagen 
Svea Finans AS, Svea Inkasso A/S och Svea Perintä Oy med dotterbolagen Svea Inkasso OÜ och Svea 
Inkasso SIA. Dessutom bedrivs inkassoverksamhet i Östeuropa genom intresseföretaget Creditexpress NV.

Koncernen bedriver verksamhet i Norden samt delar av övriga Europa och är en av de största inom 
finansiering, administration och inkasso. Moderbolaget utgör en betydande del av koncernen, vilket 
framgår av flerårsöversikterna på sid 5 och 6 i årsredovisningen.

Väsentliga händelser under året
Året har präglats av expansion och ökad utlåning respektive inlåning. Den positiva resultatutvecklingen är 
i huvudsak hänförlig till ett ökat ränte- och provisionsnetto. Den positiva trenden bedöms fortsätta. Kredit-
förlusterna avseende utlåning till privatpersoner har minskat och förlusterna avseende utlåning till företag



har ökat. De totala kreditförlusterna har därmed ökat jämfört med föregående år. I koncernens förluster 
avseende utlåning till företag är 39,4 miljoner kronor hänförligt till ett enskilt engagemang i Östeuropa. 

De finansiella verksamheterna har utvecklats enligt plan med undantag för Danmark, Holland och 
Estland som har utvecklats sämre än plan. Investeringarna i förfallna fordringsstockar i öst- och 
centraleuropa har utvecklats enligt plan med undantag för Ukraina och Ryssland som har utveck-
lats sämre än plan, huvudsakligen hänförligt till valutaeffekter. Inkassoverksamheterna i Sverige 
och Finland har utvecklats bättre än plan medan verksamheterna i Norge, Danmark och Estland 
har utvecklats sämre än plan. Den östeuropeiska verksamheten har utvecklats sämre än plan.

Den 5 mars 2015 beslutades vid extra bolagsstämma att lämna utdelning till aktieägarna om  
25 miljoner kronor i enlighet med särskilt yttrande från styrelsen. Den 19 oktober 2015 beslutades 
vid extra bolagsstämma att lämna utdelning till aktieägarna om 25 miljoner kronor i enlighet med 
särskilt yttrande från styrelsen.

Investeringar har gjorts i förvärv av fordringsstockar i Tjeckien och Polen. Under året har de vilande 
dotterbolagen Svea Kreditinfo AB och Svea Juridiska AB sålts. Dotterbolaget Mobivox Telecom har 
sålts koncerninternt och fusionerats med Svea Billing Services AB. Det vilande dotterbolaget Svea 
Financial Services Holding AB med dess dotterbolag Svea Financial Services AB har fusionerats 
med Svea Ekonomi AB.

I juni förvärvades ytterligare 29% och i december resterande 21% av aktierna i dotterbolaget Daylet 
Limited som investerar i förfallna fordringsstockar i Ryssland och dotterbolaget är därmed helägt. 

I augusti förvärvades 49,5 % av aktierna i dotterbolaget Kapitalkredit Sverige AB som sedan dess 
därmed är helägt.

Under det tredje och fjärde kvartalet har nedskrivningsprövningar gjorts avseende verksamheter 
som har utvecklats sämre än plan, vilket har belastat rörelseresultatet i koncernen under kvartalen 
med 22,2 respektive 20,5 miljoner kronor.

Svea Ekonomi AB har i november 2015 emitterat ett efterställt obligationslån om nominellt 200 
miljoner kronor som löper till och med november 2025 och har i samband med det ändrat bolags-
ordningen till ett publikt bolag.

Rörelsens intäkter och resultat
Rörelsens intäkter uppgick i koncernen till 1808,9 miljoner kronor (1498,2) och i moderbolaget till 
1384,6 miljoner kronor (1266,3). Rörelseresultatet uppgick i koncernen till 385,1 miljoner kronor 
(325,9) och i moderbolaget till 427,0 miljoner kronor (466,7).

Utlåning
Utlåningen till allmänheten externt uppgick per den 31 december 2015 i koncernen till 6006,7 
miljoner kronor (5150,4) och i moderbolaget till 5100,2 miljoner kronor (4260,6).

Finansiering
Koncernens utlåning till allmänheten är finansierad genom inlåning från allmänheten, egna verk-
samheten, andra kreditinstitut, konvertibellån, förlagslån och genom obligationslån. Inlåningen från 
allmänheten uppgick per den 31 december 2015 i koncernen till 7641,4 miljoner kronor (7544,8) 
och i moderbolaget till 7376,4 miljoner kronor (7411,7). Skulder till kreditinstitut uppgick per den 31 
december 2015 i koncernen till 14,8 miljoner kronor (29,1). Moderbolaget har inga skulder till kredit-
institut. Konvertibellånet uppgick till nominellt 50 miljoner kronor (50,0), efterställda förlagslånet till 
75,0 miljoner kronor (75,0) samt det efterställda obligationslånet till nominellt 200,0 miljoner kronor.

Likviditet
Kassa- och banktillgodohavanden, med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick per 
den 31 december 2015 i koncernen till 1433,8 miljoner kronor (1970,7) och i moderbolaget till 
981,7 miljoner kronor (1581,7). Likviditeten inklusive placering i marknadsnoterade obligationer 
och andra värdepapper uppgick per den 31 december 2015 i koncernen till 2286,6 miljoner kronor 
(3011,6) och i moderbolaget till 1834,5 miljoner kronor (2622,6).

Investeringar
Årets investeringar i immateriella och materiella tillgångar uppgick i koncernen till 35,3 miljoner 
kronor (92,4) och i moderbolaget till 258,4 miljoner (200,2).



Stockholm i april 2016 
SVEA EKONOMI AB (publ)

Lennart Ågren 
Verkställande Direktör

Personal
Medelantalet årsanställda uppgick i koncernen till 916 personer (839) varav 541 kvinnor (503) och  
i moderbolaget till 455 personer (432) varav 247 kvinnor (239). Antalet anställda uppgick per den 
31 december 2015 i koncernen till 943 personer (896) och i moderbolaget till 470 personer (440).

Berednings- och beslutsprocesser för ersättningar och förmåner för nyckelpersoner i ledande ställ-
ning inklusive styrelsen framgår av not 11 i årsredovisningen.

Kapitaltäckning
Från och med 2014 har det nya europeiska regelverket CRR/CRDIV (Basel III) trätt i kraft och inne-
bär striktare krav på komponenterna i kapitalbasen med högst kvalitet; kärnprimärkapitalet och 
primärkapitalet. Utöver minimikapitalkraven har en kapitalkonserveringsbuffert på 2,50 procent 
införts från den 1 augusti 2014. Med tillämpning från den 30 juni 2015 har en kontracyklisk buffert 
på 1,00 procent införts för vissa exponeringar i Norge och från den 13 september 2015 en buffert 
på 1,00 procent för vissa exponeringar i Sverige.

Styrelsen har den 28 augusti 2014 beslutat att kapitalrelationerna bör överstiga de regulatoriska 
kraven med 0,50 procentenheter.

Minimikapitalkravet för kärnprimärkapitalrelationen uppgår till 4,50 procent, primärkapital-
relationen till 6,00 procent och den totala kapitalrelationen till 8,00 procent.

I moderbolaget uppgick per den 31 december 2015 minimikapitalkravet inklusive buffertkrav för 
kärnprimärkapitalrelationen till 7,55 procent, primärkapitalrelationen till 9,05 procent och den 
totala kapitalrelationen till 11,05 procent.

I den konsoliderade situationen uppgick per den 31 december 2015 minimikapitalkravet inklusive 
buffertkrav för kärnprimärkapitalrelationen till 7,53 procent, primärkapitalrelationen till 9,03 
procent och den totala kapitalrelationen till 11,03 procent.

Kapitalkravet är beräknat i enlighet med lagstadgat minimikrav på kapital för kreditrisk, mark-
nadsrisk, operativ risk och kreditvärdighetsjusteringsrisk.

I moderbolaget uppgick per den 31 december 2015 kärnprimärkapitalrelationen till 14,02% (11,65%), 
primärkapitalrelationen till 14,02% (11,65%) och den totala kapitalrelationen till 15,44% (11,77%).

I den konsoliderade situationen uppgick per den 31 december 2015 kärnprimärkapitalrelationen 
till 13,25% (10,87%), primärkapitalrelationen till 13,25% (10,94%) och den totala kapitalrelationen 
till 15,25% (11,87%).

I november 2015 har supplementärt kapital och därmed totalt kapital stärkts genom det efter-
ställda obligationslånet. För mer information om risk- och kapitalhantering se sid 4 och not 42 i 
årsredovisningen.

Väsentliga händelser efter årets utgång
Inledningen av år 2016 har utvecklats enligt plan. Volymerna har ökat inom såväl finansiella som 
administrativa tjänster.

Svea Ekonomi AB kommer under andra kvartalet 2016 att ansöka om inregistrering av det efter-
ställda obligationslånet vid Nasdaq OMX Stockholm.

Inga väsentliga händelser i övrigt har inträffat efter årets utgång.

Framtida utveckling
Koncernens rörelseintäkter för år 2016 beräknas öka med ett positivt resultat och kassaflöde.
Koncernens utlåning till allmänheten, kreditförluster och inlåning från allmänheten beräknas 
under år 2016 öka.
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KRÄVS FÖR DET 

OVÄNTADE?

Ansök online på 1 minut med Mobilt BankID 
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För att underlätta för dig som företagare har vi 
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och utdrag ur balans- och 

resultaträkningar. Istället 

har vi gjort det som 
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Företags-
kredit upp till 

1 000 000 kr 
för 195 kr/mån.

ÄVEN FÖR 
NYSTARTADE FÖRETAG!

Annons för Svea Ekonomis nya tjänst Företagskredit, våren 2016.



Exempel på sponsring och CSR-projekt: Huvudsponsor av Elitloppet och AIK Fotboll. Boken om 
privatekonomi för ungdomar, ”Drömmen om ett eget liv”. Utställare på Vasaloppsmässan i Mora 
under hela Vasaloppsveckan.



Resultaträkningar 2015 2014 2013 2012 2011

Räntenetto  778 302 578 141 434 469 392 847 383 244

Provisioner, netto 930 729 818 630 708 767 635 144 535 832

Övriga rörelseintäkter 99 887 101 381 65 622 40 205 14 976

Rörelsens intäkter 1 808 918 1 498 152 1 208 858 1 068 196 934 052

Rörelsens kostnader -1 260 418 -1 049 606 -864 449 -762 081 -664 378

Resultat före kreditförluster 548 500 448 546 344 409 306 115 269 674

Kreditförluster, netto -162 967 -121 181 -148 978 -94 304 -77 719

Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar -466 -1 460 0 -4 977 0

Rörelseresultat 385 067 325 905 195 431 206 834 191 955

Skatt på årets resultat -109 968 -94 738 -52 519 -56 042 -49 671

Årets resultat 275 099 231 167 142 912 150 792 142 284

Balansräkningar

Utlåning till kreditinstitut 1) 1 367 998 1 880 907 1 048 866 1 263 562 1 113 717

Utlåning till allmänheten 6 006 656 5 150 410 4 289 118 3 387 319 2 922 912

Övriga tillgångar 2 393 894 2 114 276 1 529 825 1 376 751 1 139 281

Tillgångar 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632 5 175 910

Skulder till kreditinstitut 14 816 29 052 37 730 43 241 31 485

Inlåning från allmänheten 7 641 412 7 544 755 5 561 667 4 827 313 4 242 761

Övriga skulder 726 206 466 794 346 943 342 340 258 351

Eget kapital 1 386 114 1 104 992 921 469 814 738 643 313

Skulder och eget kapital 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632 5 175 910

Nyckeltal

Avkastning på totala tillgångar, % 2) 2,9 2,9 2,2 2,7 2,9

Avkastning på eget kapital, % 3) 22,1 22,8 16,5 20,7 24,0

Skuldsättningsgrad 4) 6,6 6,9 6,4 6,7 7,3

Soliditet, % 5) 14,2 12,1 13,4 13,5 12,4

Intäkter/kostnader exkl kreditförluster 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Intäkter/kostnader inkl kreditförluster 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3

Kreditförlustnivå, % 6) 2,9 2,6 3,9 3,0 3,1

Kapitalbas i konsoliderad situation 1 468 418 951 780 790 612 702 087 548 747

Total kapitalrelation i konsoliderad situation, % 15,3 11,9 - - -

Kapitaltäckningskvot i konsoliderad situation - - 1,5 1,6 1,4

Kassaflöde löpande verksamhet, kkr 7) 703 254 639 287 539 625 424 474 399 707

Medelantal årsanställda 916 839 656 620 543

Flerårsöversikt för koncernen (Kkr) 

 1)  Inklusive Kassa och banktillgodohavanden hos centralbanker.

 2)  Årets resultat i procent av genomsnittliga totala tillgångar.

 3)  Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

 4)  Genomsnittliga skulder dividerat med genomsnittligt eget kapital.

 5)  Eget kapital i procent av totala tillgångar vid årets utgång.

 6)  Kreditförluster i procent av genomsnittlig utlåning till allmänheten.

 7)  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av verksamhetens tillgångar och skulder.
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