
Ett nytt Catella växer fram
Det nya Catella tar avstamp från en solid grund. 

Vi har en ledande position inom fastighetstransaktioner. 
Inte bara i Norden utan även i ett europeiskt perspektiv. 
Vi erbjuder också ett brett sortiment av konkurrens
kraftiga fondprodukter inom aktier, räntor, hedge och 
fastigheter. 

Utifrån denna plattform utvecklar vi nu steg för steg 
Catella som finansgrupp. Vi bygger vidare på den inne
boende kunskap, stabilitet och styrka som ryms i vårt 
varumärke.

Catellas erbjudande inom Corporate Finance utvidgas 
genom nischade satsningar. Inom Kapitalförvaltning 
utökas fondutbudet med ett flertal produkter. Vi kommer  
att fokusera på utvalda områden där vi ser en klar 
affärs potential. 

Catella är väl rustat för att flytta fram positionerna 
under 2011. 

å r s r e d ov i s n ing  2010
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Det som idag är Catella var fram till september 2010 Scribona. Scribona gick från att 
vara en distributör av IT- och kommunikationsprodukter i Norden till att under en 
kort period verka som ett investmentbolag. Därefter förvärvades dåvarande Catella-
gruppen av Scribona under 2010 och bolaget bytte inriktning och namn till Catella. 

Catella är idag en europeisk finansgrupp verksam inom Corpo
rate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgre
nar fokuserar Catella på marknadssegment där högt specialist
kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell 
räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. 
Catella har 415 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 
13 europeiska länder. 

Catellas Corporate Financeverksamhet erbjuder finansiell 
rådgivning, där transaktionsrådgivning i den professionella fastig
hetsmarknaden är den dominerande verksamheten. 

Catellas Kapitalförvaltning erbjuder institutioner, företag och 
privatpersoner tjänster fokuserade på fondförvaltning och för
mögenhetsförvaltning samt kreditkort och inlösentjänster. 

Därutöver har Catella en egen finansförvaltning som huvud
sakligen består av en portfölj med europeiska värdepapperise
rade bostadslån. 

NySTarT uNDer 2010
Catella AB, tidigare Scribona AB, förvärvade under verksam
hetsåret 2010 Catellagruppen. Detta innebär att redovisad 
information avseende helåret 2010 endast omfattar utfallet 
för den förvärvade verksamheten för perioden oktober till 
december 2010. För perioden januari till september utgjordes 
koncernen enbart av Scribonas tidigare verksamheter; Banque 
Invik och EETI. 

 

Catella i korthet

resultatutveckling koncernen – i sammandrag
Corporate Finance Kapitalförvaltning 1 Övrigt Total

mkr
2010

jan–dec
2009

jan–dec
2010

jan–dec
2009

jan–dec 2
2010

jan–dec
2009

jan–dec 2
2010

jan–dec
2009

jan–dec

Nettoomsättning 196 390 217 586 217

Rörelseresultat 57 7 132 41 274 9 406

Resultat före skatt 57 11 163 24 314 44 476

Årets resultat 40 0 4 162 -19 311 25 472

Avrundningar kan förekomma. 
1  Inklusive Banque Invik. 
2  Föregående års resultat förklaras av intäktsredovisning av negativ goodwill med 440 mkr. Justerat för detta är årets resultat i Kapitalförvaltning 17 mkr, i Övrigt 16 mkr och i koncernen totalt 32 mkr för 

2009. 

COrPOraTe 
FINaNCe

KaPITaL- 
FÖrVaLTNING
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SCrIbONa FÖrVärVar CaTeLLa
Catella AB (publ), tidigare Scribona AB (publ), förvärvade under 
verksamhetsåret 2010 Catellagruppen och genomförde efter 
fullföljt förvärv ett namnbyte från tidigare Scribona AB (publ) 
till firmanamnet Catella AB (publ).

Ny VerKSTäLLaNDe DIreKTÖr OCh LeDNING
Johan Ericsson tillträdde som verkställande direktör för den 
nya koncernen den 14 september 2010. Lennart Schuss och 
Ando Wikström, även de från Catellagruppen, tillträdde som 
vice verkställande direktör respektive finansdirektör vid samma 
tillfälle.

Viktiga händelser under 2010

Viktiga händelser under 2011

Fyra Nya FONDer LaNSeraDe
Catella lanserade i början av 2011 fyra nya fonder som har 
exponering mot den nordiska aktie och räntemarknaden vilka 
nu marknadsförs i samarbete med ett flertal större fonddistri
butörer. 

Ny VerKSamheT PÅ räNTemarKNaDeN
Catella etablerar under 2011 en ny verksamhet inom mark
naden för ränteprodukter. Den nya verksamheten ska främst 
agera som finansiell rådgivare samt genomföra emissioner av 
ränteprodukter.

FÖrVärV aV eKF eNSKILD KaPITaLFÖrVaLTNING
EKF Enskild Kapitalförvaltning är en fristående kapitalförvaltare 
med cirka 4 mdkr under förvaltning. Förvärvet av EKF Enskild 
Kapitalförvaltning ska ses som ett första steg i etableringen av 
en komplett förmögenhetsförvaltning i Sverige och Norden. 

CaTeLLa reNODLar VerKSamheTeN
Catella AB fokuserar på två verksamhetsområden, Corporate 
Finance och Kapitalförvaltning, där flera satsningar görs sam
tidigt som företagsgruppens verksamhet i övrigt renodlas. Som 
en effekt härav inleds en försäljningsprocess av Banque Inviks 
kreditkort och inlösenverksamhet, alternativt av hela banken. 

Ny KONCerNLeDNING
Koncernledningen för Catella AB (publ) har utsetts och utgörs 
av Johan Ericsson (Verkställande direktör), Lennart Schuss (Vice 
verkställande direktör), Ando Wikström (Finansdirektör), Johan 
Nordenfalk (Chefsjurist), Anders Palmgren (Affärsutvecklings
chef Corporate Finance), Anne Rådestad (Kommunikations
chef), och Fredrik Sauter (Ord förande i Banque Invik). 
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En solid plattform för fortsatt utveckling

Catella är ett bolag i förändring med stor aptit på att bli både större och lönsam-
mare. Vi fokuserar på två verksamhetsområden: Corporate Finance och Kapital-
förvaltning. Lönsamheten ska byggas genom en stark och specialiserad finansiell 
rådgivningsverksamhet, i kombination med en kapitalförvaltning med förmåga att 
leverera konkurrenskraftig avkastning. 

Catella har genom åren byggt upp en solid företagskultur med 
ett starkt kundfokus och decentraliserade arbetsformer inom 
ramen av det stora företagets stabilitet och struktur. 

Scribonas förvärv av Catellagruppen har tillfört ytterligare 
en dimension till vår verksamhet. Genom samgåendet kombine
ras Scribonas finansiella resurser och beslutskraft med Catellas 
grundvärden och marknadsposition. Kombinationen av Catellas 
verksamheter och Scribonas affärskapacitet skapar nu stora 
möjligheter att bygga en modern investmentbank med ledande 
positioner inom utvalda marknadssegment. 

Ett bra exempel på vad som är möjligt att skapa är Catel
las starka position inom fastighetsområdet. Vi är idag en av de 
ledande rådgivarna inom fastighetsrelaterade transaktioner inte 
bara i Norden utan även i ett europeiskt perspektiv. Ett annat 
exempel är de positioner som Catella etablerat som kapitalför
valtare av aktie, ränte, hedge och fastighetsfonder. Bakom 
dessa marknadspositioner ligger ett målmedvetet arbete under 
lång tid. 

Under 2011 kommer Catella att etablera en ny verksamhet 
inom den svenska marknaden för ränteprodukter. Successivt 
under året kommer denna verksamhet att utvecklas med syfte 
att skapa en stark position inom expansiva marknadsområden 
på den svenska räntemarknaden, som exempelvis företags
obligationer. 

KaPITaLFÖrVaLTNING aV mODerNT SNITT
Inom kapitalförvaltning växer nya behov fram, vilket ställer krav 
på professionella förvaltningstjänster, bland annat genom att allt 
fler förfogar över finansiella disponibla tillgångar. 

Catella erbjuder privatpersoner, företag och institutioner 
ett omfattande utbud av fondprodukter, och vi genomför nu 
ett antal förändringar i syfte att ytterligare förbättra Catellas 
marknadserbjudande. Som en del i detta arbete lanserades fyra 
nya fonder i början av 2011. Samtidigt inleddes en satsning på 
den svenska marknaden inom förmögenhetsförvaltning genom 
förvärvet av EKF Enskild Kapitalförvaltning. 

Vår inställning är att det finns ett stort behov av kapitalför
valtningstjänster anpassade till människor mitt i livet, med egna 

företag eller krävande jobb. De söker produkter som är enkla 
att förstå och vill ha transparent rådgivning och förvaltning. 
Dessa behov har Catella för avsikt att möta.

eTT NyTT KaPITeL I VÅr hISTOrIa
Under 2011 fortsätter vi att skapa det nya Catella. Det innebär 
förutom de satsningar som görs inom olika affärsområden även 
en renodling av verksamheten. Nyligen påbörjade vi en försälj
ningsprocess av Banque Inviks kreditkort och inlösenverksam
het, alternativt av hela banken. Detta är en verksamhet som 
trots sin lönsamhetspotential, bättre kan utvecklas i en annan 
miljö.

Som verkställande direktör är min främsta målsättning att 
med avstamp i de starka värden och den kvalitet som finns i 
bolaget, flytta fram Catellas positioner. Vi ska fortsätta att föra 
Catella till ledande nivåer inom finansiell rådgivning och kapital
förvaltning. 

eN STarK FÖreTaGSKuLTur
En av våra starkaste grundvärderingar inom Catella är respekt 
för individen, det vill säga en företagskultur där människan lyfts 
fram, respekteras och värdesätts. Vi vill ha medarbetare som 
är olika eftersom människor med skilda kön, utbildning, etnicitet 
och religion stimulerar vår utveckling. Våra medarbetares för
måga att leverera står för en stor del av den kontinuitet vi alltid 
har haft i vår organisation. Det är också bakgrunden till Catellas 
långa och förtroendefulla kundrelationer. 

Vi har även något annat som är minst lika viktigt; vi är hän
givna vår uppgift. En gång i tiden myntade vi begreppet ”Genom
förandekraft”. Jag skulle vilja beskriva det som förmågan att 
hitta möjligheter där man inte förväntar sig att finna dem, samt 
glädjen och tillfredsställelsen i att få något bra genomfört. 

Catella kommer att fortsätta att utvecklas och erbjuda verk
samheter och tjänster för våra kunder. Och vi kommer att se 
till att göra det bra. Med kunskap, hängivenhet och genomför
andekraft. 

Johan Ericsson, Verkställande direktör Catella

vdord
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vdord

Johan Ericsson, Verkställande direktör Catella.
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catellas historiska utveckling

Den förvärvade Catellagruppen har sedan starten 1987 verkat 
som en oberoende finansiell rådgivare med målsättningen att 
skapa mervärde genom högt specialistkunnande i utvalda affärs
områden. Catellagruppen har historiskt investerat i kunskaps
företag och har bidragit till deras utveckling genom att tillföra 
kompetens och kapital. Verksamheten har under åren renodlats 
till att tillhandahålla tjänster inom finansiell rådgivning och kapi
talförvaltning. 

Trovärdigheten i Catellas varumärke grundar sig på hur väl 
organisationen kan tillhandahålla högkvalitativa tjänster till mark
naden. 

20 År INOm COrPOraTe FINaNCe
Verksamheten inom Corporate Finance startade i början av 
90talet och Catella blev snabbt etablerat på den svenska mark
naden som en oberoende finansiell rådgivare inom fastighets

sektorn. I den då rådande fastighetskrisen fanns ett stort behov 
av en oberoende transaktionsrådgivare, vilket Catella kom att 
tillgodose. Corporate Finance introducerade 2005 även rådgiv
ningstjänster för bolag inom konsumentnära tjänster och varor. 

Idag erbjuder Catella finansiell rådgivning på ett flertal mark
nader i Europa. Expansionen har främst skett genom organisk 
tillväxt. Förutom Norden är idag Frankrike Catellas viktigaste 
marknad inom rådgivningsområdet. 

FONDer baSeN FÖr KaPITaLFÖrVaLTNING
Catella förvärvade en kapitalförvaltningsrörelse 1995 ur vilken 
Catella Fondförvaltning utvecklades 1997. Catella Fondförvalt
ning erbjuder diskretionär kapitalförvaltning och fonder åt pri
vatpersoner, företag och institutioner. Catella Fondförvaltning 
tillhandahåller aktie, ränte och hedgefonder med fokus på den 
nordiska marknaden. Under 2006 respektive 2007 startade 

Scribona, som tidigare var distributör av IT- och kommunikationsprodukter, är idag 
Catella. De verksamheter som idag är representerade inom Catella har en historik 
och företagskultur som sträcker sig närmare 25 år bakåt i tiden. 

Catellas historiska utveckling

1992
Catella påbörjar 
verksamhet inom 
fastighetsrådgiving

1997
Catella Fondför
valtning startas

1987
Catella grundas av 
Gunnar Rylander

1995
Catella förvärvar 
Mariegården Kapital
förvaltning

2001
Catella startar verk
samhet i Frankrike  
och Danmark

2003
Catella startar 
hedgefond

2005
Catella startar Corporate 
Financeverksamhet inom 
konsumentnära tjänster 
och varor

2006
Catella startar oreglerade 
fastighetsfonder som förvaltas 
från Finland och Frankrike

2007
Catella startar reglerade 
fastighetsfonder som 
förvaltas från Tyskland

2009
Catellas huvudägare 
inleder en försäljningspro
cess av Catellagruppen

jan 2011
Catella etablerar ny verksamhet på 
räntemarknaden och inleder förvärv 
av EKF Enskild Kapitalförvaltning

mar 2011
Catella inleder försäljnings process  
avseende kreditkort och inlösen
verksam heten inom Banque Invik

okt 2010
Scribona byter 
namn till Catellasep 2010

Scribona tillträder aktierna 
i Catella och Johan Ericsson 
tillträder som ny VD

1992
Esselte delar ut 
dotter bolaget 
Scribona till  
aktieägarna

1996
Scribona förvärvar 
Sifo Management 
Group

1998
Scribona delar ut 
Sifo Group och 
Svanströms till 
aktieägarna

2000
Ny struktur med affärs
områdena Solutions, 
Distribution och  
Brand Alliance

2004
Ny struktur med två  
nya affärs områden:  
Scribona och Carl Lamm

2006
Scribona delar 
ut Carl Lamm 
till aktieägarna

2008
Scribona säljer ITdistributions
verksamheten till Tech Data och 
för värvar senare samma år lån 
av Citibank 

2009
Scribona, genom nyemission, 
blir majoritetsägare i EETI och 
förvärvar senare samma  
år Banque Invik

maj 2010
Scribona meddelar  
förvärvet av Catella
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catellas historiska utveckling

Catella fastighetsfonder, vilka utgörs av såväl oreglerade som 
reglerade fonder, som förvaltas från Finland respektive Tysk
land. Dessa fonder direkt investerar i fastigheter och är framfö
rallt riktade till institutioner med långa placeringshorisonter. 

Scribona förvärvade under 2009 Banque Invik som bedriver 
verksamhet inom kreditkort och inlösentjänster samt förmö
genhetsförvaltning. Catellas styrelse har tagit beslut om att 
inleda en försäljningsprocess av Banque Inviks kreditkort och 
inlösenverksamhet, alternativt av hela banken. 

OmSäTTNING OCh reSuLTaT I eTT 
hISTOrISKT PerSPeKTIV
Säsongsvariationerna är betydande inom de två verksamhets
grenarna Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Det innebär 
att omsättning och resultat varierar starkt under året. För Cor
porate Finance är vanligtvis transaktionsvolymerna högst under 
fjärde kvartalet, följt av det andra, tredje och första kvartalet 
som det svagaste under verksamhetsåret. Resultatvariationerna 
inom Kapitalförvaltning är främst kopplade till fondverksamhe
ten, vars resultat påverkas av rörliga intäkter som fastställs först 
vid årets slut.

Omsättningen som redovisas i diagram I, II och III är hän
förliga till de verksamheter som idag är representerade inom 
Catella. Omsättningen (proforma) för Catellakoncernen ökade 
under 2010 med cirka 69 mkr till 1 094 mkr. För perioden 2001–
2010 uppgick genomsnittet respektive median för Catellas årliga 
proformaomsättning till cirka 892 mkr respektive 877 mkr. För 
perioden 2005–2010 var den genomsnittliga årsomsättningen 
1 077 mkr och median för samma period uppgick till 1 050 mkr. 
Som nämnts ovan utgör fjärde kvartalet en betydande del 
av årets intjäning och har för perioden 2005–2010 uppgått i 
genomsnitt till cirka 40 procent av respektive års omsättning. 
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iii. catella-koncernens historiska omsättning  
per kvartal, proforma 2005–20103

Kapitalförvaltning, 
exkl. Banque Invik

Corporate Finance

34 %

26 %

40 %

Banque Invik

i. fördelning av omsättning per verksamhetsgren,  
proforma 20101

1 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2010.
2 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2001 samt att Banque Invik förvärvades och konsoliderades per 1 april 2009. 
3 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2005 samt att Banque Invik förvärvades och konsoliderades per 1 aprili 2009. 
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corporate finance

Kista Galleria, som såldes under 2010. Catella var säljarens rådgivare vid transaktionen. 



corporate finance corporate finance
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Catella är en av de ledande europeiska aktörerna inom fastighetsrelaterad transak-
tionsrådgivning. Verksamhetsåret 2010 innebar en nära fördubbling av transaktions-
volymer jämfört med föregående år. 

Specialiserad Corporate Finance

Catellas affärsmodell inom verksamhetsgrenen Corporate 
Finance bygger på att identifiera marknadssegment i tillväxt där 
finansiell rådgivning med högt specialistkunnande är avgörande 
för att skapa mervärde för kunden. 

Verksamhetsgrenen Corporate Finance är etablerad i totalt 
10 europeiska länder med och 183 anställda i 21 städer. Catella 
erbjuder huvudsakligen tjänster i och kring fastighetstransak
tioner och är en av de ledande europeiska rådgivarna inom 
detta område. Nyckeln till framgången är lokal expertis inom 
respektive fastighetsmarknad kombinerat med hög kompetens 
att genomföra komplicerade transaktioner. Inom Corporate 
Finance erbjuds även rådgivningstjänster för bolag inom konsu
mentnära tjänster och varor. 

ÖKaNDe TraNSaKTIONSVOLymer
Verksamhetsåret 2010 var ett starkt år för Catellas rådgivnings
verksamhet med nästintill en fördubbling av transaktionsvolym 
om cirka 59 mdkr jämfört med 31 mdkr året innan. Ökningen 
förklaras delvis av en allmänt ökad marknadsaktivitet, men 
också av att Catella stärkt sin ställning. 

Transaktionsmarknaden för fastigheter i Europa ökade 
under 2010 i jämförelse med 2009 och uppgick till cirka 
1 000 mdkr. Transaktionsvolymen var 60 procent högre i jäm
förelse med 2009, men utgör trots det endast 50 procent av 
transaktionsvolymerna under 2006 respektive 2007. Landsö
verskridande affärer, där europeiska placerare investerar inom 
Europa men utanför sitt hemland, ökade markant under 2010 
och stod för cirka 20 procent av den totala volymen. Europas 
största investeringsmarknader för fastigheter är Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike och Sverige. Av de europeiska marknaderna 
hade Tyskland och Sverige den relativt sett största tillväxten i 
transaktionsvolym mellan 2009 och 2010. 

GyNNSamma FÖruTSäTTNINGar
Den främsta orsaken till den allt starkare transaktionsmarkna
den för fastigheter var en förbättrad kreditmarknad i kombi
nation med en låg räntenivå. Marknaden har också gynnats av 
att fastigheter under senare år värderats attraktivt i jämförelse 
med andra tillgångsslag. Det har medfört att institutionella kapi
talförvaltare med långa placeringshorisonter valt att öka sina 
fastighetsinvesteringar. På de flesta nationella marknader har 
efterfrågan på fastigheter också understötts av ökade förvänt
ningar på en positiv hyresutveckling i takt med att de makro
ekonomiska förutsättningarna har förbättrats. 

Direktavkastningskraven på fastigheter har pressats av ökad 
efterfrågan och i ett europeiskt perspektiv gått ned cirka 100
150 räntepunkter från tidigare höga nivåerna under 2008–2009. 
I början av förra året minskade direktavkastningskraven främst 
för fastigheter med hög standard och centrala lägen. Under 
andra halvan av 2010 förbättrades efterfrågan för alla fastig
hetstyper, med minskade avkastningskrav som följd.

Under 2011 förväntas fortsatt positiv utveckling av fastig
hetsmarknaden. Finansieringssituationen bedöms fortsätta att 
stabiliseras även om finansieringskostnaderna kan pressas upp 
av högre räntenivåer. 
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eTT breTT TjäNSTeerbjuDaNDe 
Corporate Finance erbjuder i huvudsak rådgivning i samband 
med fastighetstransaktioner. Denna rådgivning står för mer
parten av intjäningen inom verksamhetsområdet. Utöver detta 
erbjuder Catella även andra tjänster till kunder verksamma 
inom fastighetsbranschen. Catella erbjuder olika tjänster för 
respektive geografisk marknad. Här följer en sammanställning 
av Catellas specialistkompetenser.

Försäljning och förvärv av fastigheter 
och fastighetsportföljer
Inom fastighetsområdet består Catellas uppdrag av rådgivnings
tjänster till nationella och internationella fastighetsägare rörande 
försäljning alternativt köp av fastigheter eller fastighetsbestånd. 
Catella har genom en stark lokal närvaro, med 21 kontor i 10 
europeiska länder, i kombination med en gedigen transaktions
erfarenhet, en stark ställning på den europeiska transaktions
marknaden. Genom att fokusera på transaktionsmarknaden 
för stora objekt respektive på fastighetsbestånd har Catella 
en europeisk marknadsandel i den professionella transaktions
marknaden på över 5 procent.

Kapitalmarknadstransaktioner och f inansiering
Catella assisterar avseende finansiellt drivna omstruktureringar 
av fastighetsbestånd och av ägande såsom refinansieringar, 
upptagande av lån, avknoppningar och marknadsnoteringar av 
bolag och fastighetsbestånd. Verksamheten är starkt finansiellt 
orienterad och omfattar regelbundet emissioner av finansiella 
instrument på såväl eget kapitalsidan som på skuldsidan. Catella 
utför samtliga kapitalmarknadstransaktioner med hög kapacitet 
och med starkt fokus på genomförande. Catellas arbetssätt har 
bidragit till gynnsamma utfall för Catellas kunder genom åren.

Övriga tjänster inom fastighetsområdet 
Bland övriga tjänster inom fastighetsområdet som Catella till
handhåller ingår fastighetsvärderings och uthyrningstjänster.

Konsumentnära tjänster och varor
Vid sidan av Catellas fastighetsorienterade transaktionsrörelse 
bedriver Catella i Norden även en specialiserad transaktions
rådgivning avseende ägarförändringar i företag som arbetar i 
konsumentnära branscher. 
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TyDLIGT SäSONGSmÖNSTer 
Diagram V och VI visar transaktionsvolymerna (proforma) för 
de fastighetstransaktioner där Catella agerat rådgivare. Som 
framgår av diagram VI, vilket avser kvartalsvisa volymer, finns ett 
tydligt säsongsmönster. Fjärde kvartalet representerar normalt 
cirka 40 procent av årsvolymen. Från och med fjärde kvartalet 
2008 sjönk transaktionsvolymerna kraftigt på grund av finans
krisen.

ÖKaD OmSäTTNING OCh VINST
Omsättningen och resultatet före skatt (proforma) som redo
visas i diagram VIII, IX och XI avser de verksamheter som idag 
är representerade inom Catellas verksamhetsgren Corporate 
Finance. 

Merparten av omsättningen och resultatet före skatt är hän
förligt till affärsområdet som tillhandahåller fastighetsrådgivning. 
Korrelationen är hög mellan transaktionsvolymer, omsättning 
och resultat före skatt. Efter finanskrisen genomförde dåva
rande Catellagruppen kostnadsbesparingar och effekten av 
dessa slog igenom mot slutet av 2009. Högre kostnader och 
lägre intäkter under 2008 och 2009 medförde förluster vilka 
har vänts till ett positivt resultat före skatt under tredje och 
fjärde kvartalet 2010. 

Omsättningen ökade under 2010 med cirka 124 mkr till 
429 mkr och resultatet före skatt steg med cirka 88 mkr 
till 53 mkr. Under perioden 2001–2010 uppgick genomsnit
tet respektive medianen avseende omsättningen till 570 mkr 
respektive 503  mkr. För samma period uppgick genomsnittet 
respektive medianen avseende resultat före skatt till 93 mkr 
respektive 86 mkr.

ÖKaD OmSäTTNING Per aNSTäLLD 
Diagram VII visar förändringen av antalet anställda inom Cor
porate Financeverksamheten samt omsättning (proforma) per 
medarbetare. Antalet anställda minskade under 2010 från 192 
till 184 personer. Omsättningen per anställd under 2010 ökade 
med 0,7  mkr till 2,3 mkr. Under perioden 2001–2010 uppgick 
genomsnittet respektive medianen avseende omsättningen per 
anställd till 2,2 mkr respektive 1,9 mkr. 
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1 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2001. 
2 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2005. 
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FOrTSaTT FÖrSTärKNING INOm 
COrPOraTe FINaNCe 
Catellas affärsmodell inom verksamhetsgrenen Corporate 
Finance bygger på att identifiera marknadssegment i tillväxt där 
finansiell rådgivning med högt specialistkunnande är avgörande 
för att skapa mervärde för kunden. Ett sådant marknads
segment i stark tillväxt är företagsobligationer. Kombinatio
nen av de åtstramningar som bland annat de nya regelverken 
bedöms innebära för bankers utlåning, och de refinansieringsbe

hov som föreligger de närmaste åren, förväntas skapa ett väx
ande intresse för emissioner av företagsobligationer. Likaledes 
förutses ett ökat investerarintresse för sektorn. Därutöver 
förvaltar Catella framgångsrikt flera räntefonder inom verksam
hetsgrenen Kapitalförvaltning.

Mot ovanstående bakgrund etablerade Catella under 2011 
en ny verksamhet inom marknaden för ränteprodukter. Den 
nya verksamheten ska agera som finansiell rådgivare samt 
genomföra emissioner av ränteprodukter. 
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x. corporate finance fördelning av omsättning  
per affärsområde, proforma 20103

1 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2001.
2 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2005.
3 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2010. 
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Inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning erbjuder Catella en 
rad tjänster och produkter kring fond och kapitalförvaltning, 
förmögenhetsförvaltning samt kreditkort och inlösentjäns
ter. Verksamheten bedrivs i 5 länder med totalt 220 anställda. 
Det totala förvaltade kapitalet uppgick vid årsskiftet till cirka 
45 mdkr. 

Den gemensamma nämnaren som knyter samman verksam
heten är det mervärde som erbjuds kunderna genom kombina
tionen av expertkunskaper inom olika sektorer kopplade till en 
lång tradition av fond och förmögenhetsförvaltning.

ÖVerSyN aV VerKSamheTeN
I samband med Catellas strategiska översyn i början av 2011 
konstaterades att Banque Inviks huvudområde, kreditkort och 
inlösenverksamhet, inte passar in i Catellas verksamhetsinrikt
ning. Kreditkort och inlösenverksamheten står för merparten 
av bankens omsättning och resultat. Den är både lönsam och 
har stor potential men utvecklas enligt Catellas bedömning 
bäst i en annan struktur där den kompletterar eller stärker en 
befintlig verksamhet. Därför har Catella under våren 2011 inlett 
en försäljningsprocess avseende Catellas ägande av kreditkort 
och inlösenverksamheten, alternativt av hela banken. 

Fyra Nya FONDer LaNSeraDe
Catella erbjuder fondprodukter inom aktier, hedge, räntor och 
fastigheter. Aktie, hedge och räntefonderna förvaltas från 
Sverige och är dagligt handlade fonder. Fastighetsfonderna, vilka 
utgörs av såväl oreglerade som reglerade fonder, förvaltas från 
Finland respektive Tyskland. 

Catella lanserade i början av 2011 fyra nya fonder i Sverige 
som har exponering mot den nordiska aktie och räntemark
naden, vilka nu marknadsförs i samarbete med ett flertal större 
fonddistributörer. 

GOD aVKaSTNING PÅ NOrDISKa aKTIer
Under 2010 blev avkastningen på de nordiska börserna bland 
de bästa i ett globalt perspektiv. Återhämtningen efter den vär
sta finanskrisen sedan 30talet fortsatte men med mycket stor 
volatilitet under året. 

Första halvåret 2010 präglades av skuldkris i Euroländerna, 
underkapitaliserade banker, fallande räntor och farhågor för att 
USA skulle falla in i recession. Risknivån i Catellas aktieförvalt
ningen justerades ned i ljuset av denna utveckling och bolag i 
ocykliska branscher premierades, till exempel nordiska teleko
moperatörer. Vid halvårsskiftet stod Stockholmsbörsen nära 
plus/minus noll samtidigt som den globala konjunkturbilden suc
cessivt blev bättre och bättre. Catellas fonder ökade återigen 
aktieinnehaven mot cykliska branscher, till exempel råvarubolag 
och gruvbolag. 

Under andra halvåret vände räntor upp, börserna uppvisade 
positiv riskrotation och konjunkturbilden stärktes påtagligt. 
Nettoexponeringen mot aktier höjdes återigen i de absolut
avkastande Catellafonderna. USA genomförde ytterligare 
ett stimulanspaket vilket gav mer bränsle till den globala åter
hämtningen och Nordenbörserna slutade året på +25 procent 
(MSCI Nordic).

Catella har en fortsatt positiv syn på aktier som tillgångs
slag och tror att utvecklingen för aktier under 2011 kommer 
att fortsätta i positiv riktning. Denna inställning gäller nordiska 
aktier generellt, i synnerhet till cykliska bolag med stark närvaro 
i tillväxtmarknader. 

LÅGT räNTeLäGe, LÅG rISK
Risknivån inom Catellas ränteförvaltning har under året legat på 
en relativt låg nivå till följd av det låga ränteläget i kombination 
med att makrobilden bitvis har varit oklar. Catellas bedöm
ning är att det generella ränteläget är stigande mot bakgrund 
av en stark ekonomi, stigande inflationsförväntningar och pen

Catellas kapitalförvaltning tillhandahåller nischade fondprodukter i fem länder. under 
2010 ökade förvaltningsvolymerna till 45 mdkr och tidigt under 2011 gjordes en sats-
ning där fyra nya fonder lanserades i Sverige. 

Kapitalförvaltning med fondfokus
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ningpolitiska åtstramningar. Detta medför att möjligheten att 
tillgodogöra sig kapitalvinster på traditionella statsobligationer 
är begränsad samtidigt som investeringar i kortare löptider 
fortsatt ger en historiskt låg avkastning. Den genomsnittliga 
löptiden inom Catellas ränteförvaltning är idag relativt kort. För 
att generera avkastning kommer Catella att fortsätta fokusera 
på investeringar i kreditobligationer och bostadsobligationer. 
Tillväxten i Skandinavien står ut i positiv bemärkelse vilket kom
mer att gynna företagsobligationer relativt statsobligationer. Ur 
ett mikroperspektiv kommer starka balansräkningar och starka 
kassflöden från skandinaviska bolag att gynna placeringar i dessa 
företag.

aTTraKTIV VärDerING PÅ FaSTIGheTer
Catellas fastighetsfonder har utvecklas väl under 2010 med 
ökade förvaltningsvolymer under året. En av anledningarna är 
att fastigheter har värderats attraktivt relativt andra tillgångs
slag vilket medfört att institutionella kapitalförvaltare med långa 
placeringshorisonter valt att öka sina fastighetsinvesteringar.

För mer information avseende fastighetsmarknaden, se 
verksamhetsgrenen Corporate Finance.

FÖrmÖGeNheTSFÖrVaLTNING 
Idag bedriver Catella förmögenhetsförvaltning i Luxemburg och 
erbjuder där oberoende finansiell placeringsrådgivning för pri
vatpersoner, stiftelser, mindre institutioner och företag. Verk
samheten biträder även med juridisk rådgivning vid generations

skiftes, reavinst eller deklarationsfrågor samt upprättande av 
bolagsstrukturer.

Catella förvärvade under 2011 EKF Enskild Kapitalförvaltning, 
vilket kommer att utgöra basen för Catellas förmögenhets
förvaltning i Sverige och övriga Norden. Förvärvet beskrivs 
vidare på sida 19. 

KreDITKOrT- OCh INLÖSeNTjäNSTer
Affärsidén är att erbjuda andra banker färdiga kortprogram 
inom ramen för egna licenser för Visa respektive MasterCard. 
Alla tjänster inklusive clearing mot Visa respektive MasterCard, 
kortprägling, fakturering, riskövervakning och kundservice 
utförs i egen regi. I verksamheten utförs clearing av internatio
nella kreditkortstransaktioner gentemot ehandelsföretag.

ÖKaDe FÖrVaLTNINGSVOLymer 
Förvaltningsvolymer som redovisas i diagram XII är hänförliga 
till de verksamheter som idag är representerade inom Catellas 
verksamhetsgren Kapitalförvaltning, exklusive EKF Enskild Kapi
talförvaltning som förvärvats under 2011. Diagram XIII inklude
rar fondförvaltning från 2001 och förmögenhetsförvaltning från 
2009. 
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xiii. kapitalförvaltningens förvaltning svolymer 
per tillgångsslag, per den 31 december 2010

1  Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2001 samt att Banque Invik förvärvades och konsoliderades per 1 april 2009. 
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xvi. kapitalförvaltningens fördelning av omsättning  
per affärsområde, proforma 20103

FjärDe KVarTaLeT reSuLTaTmäSSIGT VIKTIGaST
Omsättning och resultat före skatt (proforma) som redovisas 
i diagram XIV, XV och XVII är hänförliga till de verksamheter 
som idag är representerade inom Catellas verksamhetsgren 
Kapitalförvaltning. Diagrammen inkluderar fondförvaltning från 
2001 och förmögenhetsförvaltningen samt kreditkort och 
inlösenverksamheten från 2009. 

Historiskt utgör det fjärde kvartalet i genomsnitt cirka 
40 procent av årsomsättningen och svarar för en hög andel av 
resultatet före skatt under året. Detta förklaras av att resultat

baserade ersättningar inom fondförvaltningen byggs upp under 
året men intäktsförs först vid kalenderårets slut. 

Omsättningen minskade under 2010 med cirka 55  mkr till 
655 mkr och resultatet före skatt minskade med cirka 47 mkr 
till 39 mkr. Under perioden 2001–2010 uppgick genom snittet 
respektive medianen avseende omsättningen till 315 mkr 
respektive 306 mkr. För samma period uppgick genom snittet 
respektive medianen avseende resultat före skatt till 52 mkr 
respektive 38 mkr. 

1  Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2001 samt att Banque Invik förvärvades och konsoliderades per 1 april 2009. 
2 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2005 samt att Banque Invik förvärvades och konsoliderades per 1 april 2009. 
3 Proforma avseende fördelningen av omsättning per affärsområde redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2010. 
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eN OberOeNDe FÖrmÖGeNheTSFÖrVaLTNING
Catella förvärvade under 2011 EKF Enskild Kapitalförvaltning. 
EKF är en fristående kapitalförvaltare med historiskt goda för
valtningsresultat. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i 
Stockholm och lokalkontoret i Växjö. Antalet anställda uppgår 
till 29. Bolaget är kontoförande institut, clearingmedlem och 
förvaltare i Euroclear. Bland kunderna återfinns privatpersoner, 
företag, stiftelser och intresseorganisationer och det förvaltade 
beloppet uppgår till cirka 4 mdkr. 

Förvärvet av EKF ska ses som ett första steg i etableringen av 
en komplett förmögenhetsförvaltning i Sverige och Norden att 
drivas parallellt med existerande fondrörelse. Catella tillträdde 
aktierna i EKF Enskild Kapitalförvaltning den 29 april 2011 efter 
Finansinspektionens medgivande. Den totala förvärvslikviden 
uppgick till cirka 50 mkr. I och med att förvärvet nyligen är 
genomfört pågår en process avseende identifiering av förvär
vade tillgångar och skulder. Namnbyte kommer att genomföras. 
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Som en del av den strategiska översynen har Catella under våren 2011 inlett en för-
säljningsprocess där ägandet av kreditkort- och inlösenverksamheten inom banque 
Invik, alternativt av hela banken, ses över. 

Här redogörs kortfattat för Banque Inviks affärsområden samt 
resultat och balansräkning för hela Catellakoncernen där Ban
que Invik redovisas separat. Banque Invik har sitt säte i Luxem
burg.

KreDITKOrT- OCh INLÖSeNTjäNSTer
Verksamheten erbjuder andra banker färdiga kortprogram 
inom ramen av egna licenser för Visa respektive MasterCard. 
Alla tjänster inklusive clearing mot Visa respektive MasterCard, 
kortprägling, fakturering, riskövervakning och kundservice 
utförs i egen regi. Verksamheten utför vidare clearing av inter
nationella kreditkortstransaktioner gentemot ehandelsföretag 
samt erbjuder daglig avräkning i flera valutor och elektroniska 
kontoutdrag.

FÖrmÖGeNheTSFÖrVaLTNING 

Wealth management
Banque Invik Wealth Management erbjuder skräddarsydd
förmögenhetsförvaltning. För kunder som söker professionell 
rådgivning för sina investeringar erbjuds individuell portföljför
valtning.

Corporate Services
Banque Invik Corporate Services erbjuder ett brett utbud av 
tjänster som till exempel bildande av bolag i önskad jurisdiktion 
samt administration och övriga relaterade tjänster. Verksamhe
ten bedrivs i Luxemburg, Nederländerna och Sverige. Corpo
rate Services har etablerat ett gediget kontaktnät i en mängd 
jurisdiktioner innefattande lokala experter som notarius publi
cus, skatte och bolagsjurister.

KOmmeNTar TILL SärreDOVISNINGeN 
aV reSuLTaT- OCh baLaNSräKNING
Banque Invik redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret 
2010. Förlusten orsakas av att året belastats med kostnader 
på grund av tillämpning av striktare regelverk avseende redo
visningsprinciper och kreditbedömning. I resultatet ingår kost
nader för nedskrivning av lånefordringar och andra fordringar 
inom Banque Invik om 33 mkr. Dessa är fördelade på nedskriv
ningar av fordringar om 22 mkr respektive nedskrivningar av 
lånefordringar om 11 mkr. 

Omsättningen och resultatet under verksamhetsåret 2010 
inkluderar endast den förvärvade Catellagruppen för perioden 
oktober till december 2010. För perioden januari till september 
utgjordes koncernen enbart av Scribonas tidigare verksamhe
ter, Banque Invik och EETI. 

resultaträkning i sammandrag för catella-koncernen 
med särredovisning av banque invik för helåret 2010
 Catella-koncernen
mkr inkl. Banque Invik

Banque  
Invik

Catella-koncernen  
exkl. Banque Invik*

Nettoomsättning 586 278 308

Övriga rörelseintäkter 14 2 12

600 281 320

Övriga externa kostnader 283 159 124

Personalkostnader 263 102 161

Avskrivningar 19 16 3

Övriga rörelsekostnader 26 26 0

rörelseresultat 9 -23 32

Ränteintäkter 80 35 45

Räntekostnader 15 11 4

Övriga finansiella poster 31 9 22

Finansiella poster  netto 35 16 19

resultat före skatt 44 -7 51

Skatt 19 4 16

Årets resultat 25 -10 35

*  Årets resultat och balansräkningar for Catella exklusive Banque Invik är upprättad genom att 
avdrag från Catellakoncernens resultat respektive balansräkning har skett för Banque Inviks 
resultaträkning samt Banque Inviks tillgångar, skulder och avsättningar. 

Särredovisning av Banque Invik

särredovisning av banque invik
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särredovisning av banque invik

finansiell ställning i sammandrag för catella-koncernen med särredovisning av banque invik för helåret 2010

mkr
Catella-koncernen  
inkl. Banque Invik

Banque  
Invik

Catella-koncernen  
exkl. Banque Invik**

TILLGÅNGar

anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 314 19 295

Materiella anläggningstillgångar 26 8 18

Innehav i Banque Invik**  313

Innehav i intresseföretag 6 6

Andra långfristiga värdepappersinnehav 415 12 403

Övriga långfristiga fordringar 46 38 8

807 77 1 043

Omsättningstillgångar

Kortfristiga lånefordringar 1 169 1 169 0

Kundfordringar och andra fordringar 410 90 337

Kortfristiga placeringar 77 15 62

Likvida medel * 2 879 2 686 193

4 536 3 961 592

Summa tillgångar 5 343 4 037 1 635

eGeT KaPITaL OCh SKuLDer

eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 163 119 163

Övrigt tillskjutet kapital 283 283

Reserver 141 2 141

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 671 192 671

976 313 976

Innehav utan bestämmande inflytande 36 0 36

Summa eget kapital 1 012 313 1 012

Skulder

Långfristiga skulder

Upplåning 172 172

Långfristiga låneskulder 31 31 0

Uppskjutna skatteskulder 38 6 32

Övriga avsättningar 13 10 3

254 47 207

Kortfristiga skulder

Upplåning 147 75 72

Kortfristiga låneskulder 3 534 3 534 0

Leverantörsskulder och andra skulder 343 48 312

Skatteskulder 53 21 32

4 077 3 678 416

Summa skulder 4 331 3 725 623

Summa eget kapital och skulder 5 343 4 037 1 635

* Varav likvida medel på spärrade konton 65 52 13

Soliditet 19 % 8 % 62 %

**  Resultat och balansräkningar for Catella exklusive BI är upprättad genom att avdrag från Catellakoncernens resultat respektive balansräkning har skett för Banque Inviks resultaträkning samt Banque 
Inviks tillgångar, skulder och avsättningar. Nettotillgångarna i Banque Invik är i Catellakoncernen exkl. Banque Invik redovisade som Innehav i Banque Invik. I samband med den planerade avyttringen av 
Banque Invik kommer denna post att ersättas av erhållet vederlag. Catella kan inte, och lämnar ingen bedömning, vad det erhållna vederlaget i samband med avyttringen är.
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medarbetare med genomförandekraft

Catellas överordnade mål är att skapa mervärde för Catellas 
kunder, vilket förutsätter bred kompetens hos medarbetarna. 
Kunskap är en viktig konkurrensfördel och Catellas verksamhet 
bygger därför konsekvent på företagets resurs i form av män
niskor, både i deras yrkesroll som privatpersoner. Det är viktigt 
att skapa en miljö där varje medarbetare kan känna sig trygg 
och får utrymme att utvecklas och inspireras. 

ÖVer 400 KVaLIFICeraDe meDarbeTare
Catella har under åren framgångsrikt rekryterat kompetenta 
medarbetare och därigenom kunnat bygga en kunskapsinten
siv koncern. Verksamheten har utökats kontinuerligt vilket har 
gjort det möjligt att rekrytera såväl etablerade specialister som 
yngre akademiker med en adekvat utbildning. Detta har även 
medfört att Catella har lyckats bibehålla en balanserad ålders
struktur bland de anställda. Den största åldersgruppen är per
soner mellan 31 och 40 år. 

Vid årsskiftet var antalet medarbetare inom Catellakoncer
nen 415 personer varav 127 inom Banque Invik. Andel kvinnor 
utgjorde 41 procent och män 59 procent. Andelen anställda 
med en universitetsutbildning eller motsvarande uppgick till 
63 procent. 

Catellas mål är att de anställda ska ha djupa specialistkunska
per i kombination med breda allmänkunskaper. Härigenom kan 
Catella svara upp mot kundernas behov med ett tvärvetenskap
ligt angreppssätt. 

Bland Catellas personal finns till exempel aktieanalytiker, cor
porate financespecialister, fastighetsanalytiker, fastig hets eko
nomer, lantmätare, fondförvaltare, kapitalförvaltare och jurister. 
Tack vare Catellas internationella struktur skapas möjlighet till 
utbyte av yrkeserfarenhet och kompetens över gränserna. 

Catella strävar efter att ge medarbetarna goda förutsätt
ningar för personlig tillfredsställelse och utveckling i yrket. Catel
las kompetensprofil innebär att de anställda förväntas ha såväl 
yrkes som affärskompetens. Alla medarbetare har förbundit 
sig att följa gemensamma etiska regler som är formulerade på 
ett sätt som stärker Catellas oberoende och lojalitet gentemot 
kunderna. 

Catellas organisation kännetecknas av decentraliserade arbetsformer med operativ 
frihet i respektive enhet, inom ramen av givna regelverk och strukturer. Catellas 
övertygelse är att delegerat beslutsfattande och resultatintresse på lokal nivå ökar 
medarbetarnas lojalitet och bidrar till hållbar intjäningsförmåga för Catella. 

Medarbetare med genomförandekraft
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1  Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2001 samt att Banque Invik förvärvades och konsoliderades per 1 april 2009. 
2 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2010. 
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medarbetare med genomförandekraft

eTIK eN GruNDPeLare
Catellas arbetsformer utgör grunden för det etiska normsys
tem som genomsyrar verksamheten. Med en hög etik, moral 
och stort ansvarstagande skapas det förtroende som bärs av 
Catellas medarbetare och varumärke. 

mÅLDrIVeT erSäTTNINGSSySTem 
Catella tror på att uppmuntra goda prestationer, rätt bete
ende och balanserat risktagande i linje med kundernas och 
aktieägarnas förväntningar. Den rörliga ersättningsstrukturen är 
uppbyggd på en delaktighet i det resultat som skapas på lokal 
nivå. Den rörliga ersättningens utformning och storlek bygger 
på affärslogik, marknads och regelpraxis, konkurrenssituation 
och medarbetarens kompetens.

Catella arbetar aktivt för jämställda löner mellan män och 
kvinnor och utvärderar löpande effekterna av ersättningsstruk
turen och dess konkurrenskraft. 

Moderbolagsfunktion

Kapitalförvaltning

Corporate Finance

44 %

53 %

3 %

xx. fördelning av antal anställda per 
verksamhetsgren per den 31 december 2010

Män

Kvinnor41 %

59 %

xxii. könsfördelning, procent av genomsnittligt 
antal anställda, proforma 20101

Annan utbildning

Universitetsutbildning

63 %

37 %

xxiii. utbildningsnivå, procent av genomsnittligt 
antal anställda, proforma 20101

Baltikum, 2 % Danmark, 2 %

Finland, 11 %

Frankrike, 10 %

Luxemburg, 31 %

Norge, 1 %
Spanien, 2 %

Sverige, 
27 %

Tyskland, 14 %

xxi. fördelning av antal anställda per 
land per den 31 december 2010

1 Proforma redovisas som om dåvarande Catellagruppen förvärvades och konsoliderades per 1 januari 2010. 
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LÅNePOrTFÖLjer
Majoriteten av låneportföljerna förvärvades i februari 2009 
när Bolaget var ett investmentbolag under firmanamnet Scri
bona. Marknadens värdering av låneportföljer föll väsentligt i 
värde hösten 2008 varvid Scribona utnyttjade det då rådande 
affärsklimatet till att på fördelaktiga villkor förvärva Citibanks 
lån till bolaget European Equity Tranche Income (”EETI”) som 
i sin tur investerat i låneportföljer. Scribona förvärvade hela 
Citibanks lån uppgående till ett nominellt värde om 30 mEUR 
för 14  mEUR. Vid en nyemission i februari 2009 omvandlade 
Scribona lån om 10 mEUR till aktier i EETI. Scribona förfogade 
vid det tillfället över 84 procent av rösterna och kapitalet efter 
emissionen. Successivt har ytterligare aktier förvärvats och 
Catella äger idag 99,86 procent av EETI. 

Låneportföljerna består av värdepapperiserade europeiska 
lån med huvudsaklig exponering mot bostäder. Utvecklingen i 
låneportföljerna följs noga, och omvärderingar görs kontinuer
ligt av den franska investeringsrådgivaren Cartesia S.A.S. Det 
bokförda värdet i Catellas koncernredovisning fastställs baserat 
på prognostiserade diskonterade kassaflöden. Portföljerna har 
diskonterats med diskonteringsräntor som varierar mellan 8,5 
och 15,0 procent vilket ger en vägd genomsnittlig diskonterings
ränta på 11,2 procent för de samlade låneportföljerna. Den 
vägda genomsnittliga durationen för portföljen uppgår till 5,8 år.

Kassaflödena består i huvudsak av räntebetalningar men 
även amorteringar med en prognosperiod fram till och med 
tredje kvartalet 2022. Förväntade kassaflöden under perioden 
uppgår till cirka 75 mEUR vilka är diskonterade och bokförda till 
387 mkr (43 mEUR). 

Diskonterade kassaflöden
Diagram XXIV visar fördelningen per land av låneportföljens 
diskonterade kassaflöde, där Spanien representerar 30 procent, 
följt av Nederländerna och Tyskland som representerar 29 res
pektive 20 procent. 

utöver verksamheterna inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning har Catella 
en finansförvaltning som främst utgörs av värdepapperiserade bostadslån. Därtill 
finns även en mindre portfölj bestående av andra värdepapper. 

Finansförvaltning

finansförvaltning

Frankrike

Tyskland

Nederländerna

Portugal

Spanien
30 %

14 %
29 %

20 %

7 %

xxiv. fördelning av diskonterade kassaflöden per land

Prognostiserade kassaflöden
Tabellen nedan visar historiskt prognostiserade kassaflöden i 
jämförelse med faktiska kassaflöden till och med fjärde kvar
talet 2010. Diagram XXV visar ackumulerade kassaflöden till 
och med tredje kvartalet 2022. Prognostiserade kassaflöden 
för helåret var 38,9 mkr (3,7 mEUR) och utfallet blev 38,8 mkr 
(3,7 mEUR). Således genererade innehavet 0,1 mkr (13 tEUR) 
under förväntan under helåret 2010. Ackumulerade kassaflö
den från och med fjärde kvartalet 2009 uppgick till 47,2  mkr 
(4,8 mEUR). 

historiska kassaflöden – prognoser och utfall
Summor

tEUR Utfall Prognos Delta

Q4 2009 1 166 721 445 

Q1 2010 960 633 327 

Q2 2010 952 1 581 629 

Q3 2010 940 831 109 

Q4 2010 802 622 180 

Summa helår 2010 3 654 3 667 -13 

Totalt 4 820 4 388 432 
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risker och osäkerhetsfaktorer avseende  
låneportföljerna
Merparten av EETI:s investeringar består av innehav i och/eller 
ekonomisk exponering för värdepapper som är underordnade 
ur betalningshänseende och rankas lägre än värdepapper som 
är säkrade av eller representerar ägande i samma tillgångsslag. 
Vissa av EETI:s investeringar har också strukturella inslag som 
gör att vid betalning av räntor och/eller kapitalbelopp priorite
ras högre rankade värdepapper som är säkrade av eller repre
senterar ägande i samma tillgångsslag vid utebliven betalning 
eller om förlusten överstiger vissa nivåer. Detta kan medföra 
avbrott i det intäktsflöde som EETI har räknat med från sin 
investeringsportfölj.

Övrig information
Mer information avseende EETI:s investeringar i låneportföljer 
finns i not 3, 23 och 38, och på Catellas hemsida: 

www.catella.se ›› Finansiell information ›› Dotterbolag ›› EETI

aNDra VärDePaPPer
Större delen av tidigare portfölj av aktier, optioner och obliga
tioner har avyttrats och avsikten är att även avyttra återstående 
innehav när rätt marknadsläge uppstår. Innehavens bokförda 
värde, tillika marknadsvärde, per den 31 december 2010 uppgår 
till 15 mkr (66). 

Sicav-fonder
Catella har under december 2010 placerat 20 mkr i fyra nya 
Sicavfonder som förvaltas av Catella Fondförvaltning. Place
ringen utfördes med syfte att under en kortare period förse 
fonderna med kapital under uppstartsskedet. 

Nordic Light Fund
Scribona förvärvade låneportföljer till ett värde om cirka 
74 mkr under det andra kvartalet 2010 med syftet att appor
tera in dessa i fondprodukten Nordic Light Fund framtagen av 
Banque Invik. 

Låneportföljen består av lån till små och medelstora företag, 
huvudsakligen belägna i Tyskland. Därutöver består portföljen 
av spanska värdepapper med en diversifierad pool av lån till små 
och medelstora företag i Spanien som underliggande säkerhet 
samt även av en mindre del i Portugal som har bostadslån som 
underliggande säkerhet. Prognostiserad avkastningsnivå i port
följen förväntas vara hög. 

Catella sålde delar av låneportföljen den 30 december 2010 
till ett värde om cirka 38 mkr och övrig del apporterades in i 
fonden till ett värde om 36 mkr, vilket således utgör anskaff
ningsvärde för fondandelarna. Försäljningen av låneportföljen 
medförde således inte någon resultateffekt för Catella. 
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catellaaktien och aktieägarna

Catella är listat på NASDAQ OMX First North. Catellas börs
värde uppgick per 31 december 2010 till 893 mkr och per den 
26 april 2011 till 1 180 mkr. Catellas aktiekurs, Baktien, steg 
under 2010 på NASDAQ OMX First North, från 8,70 kronor 
till 10,80 kronor vilket motsvarar en uppgång på 24,1 procent. 

Stängningskursen för Catellas Baktie varierade under 2010 
mellan 7,40 kronor och 12,00 kronor. Stockholmsbörsens 
NASDAQ OMX Stockholm_PIindex steg under 2010 med 
21,2 procent, medan NASDAQ OMX First North Financial
index sjönk med 2,9 procent. Catella ingår i NASDAQ OMX 
First North Financial index. Catellaaktiens utveckling kan följas 
på www.catella.se, och där finns möjligheten att jämföra aktiens 

utveckling med index NASDAQ OMX Stockholm_PI. För mer 
information avseende handelsplatsen First North, se NAS
DAQ OMX hemsida: 

www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth. 

hÖG OmSäTTNING
Catellas Baktie var den mest omsatta finansaktien under 2010 
på NASDAQ OMX First North, med en genomsnittlig daglig 
omsättning på cirka 1,7 mkr, motsvarande 186 606 aktier. Den 
totala omsättningen uppgick 2010 till 439 mkr, vilket motsvarar 
drygt 47 miljoner aktier. 

Catella var under 2010 det sjätte största företaget och den största finanskoncernen 
på NaSDaQ OmX First North mätt efter börsvärde. med nära 8 000 aktieägare 
registrerade är Catellas b-aktie en spridd aktie vilket skapar förutsättningar för god 
handel. 

Catellaaktien och aktieägarna

xxviii. femårsöversikt för catellas b-aktie i jämförelse med index stockholm_pi 
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fördelning av aktier, 31 december 2010
Aktieägare Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster

1–500 5 412 274 172 540 552 1,00 % 2,08 %

501–1 000 902 171 608 537 169 0,87 % 1,52 %

1 001–5 000 937 342 390 1 877 589 2,72 % 3,91 %

5 001–10 000 200 126 981 1 466 067 1,95 % 2,29 %

10 001–15 000 57 22 424 719 469 0,91 % 0,91 %

15 001–20 000 34 7 784 596 639 0,74 % 0,69 %

20 001– 157 1 585 196 73 430 532 91,82 % 88,60 %

Summa 7 699 2 530 555 79 168 017 100,00 % 100,00 %

aktiedata för 5 år
2010 2009 20081 2007 1 20061

aktiekurs för b-aktien

Genomsnittskurs, kr 9,92 7,06 5,24 5,22 15,80

Årets slutkurs, kr 10,80 8,70 4,65 4,30 6,45

Högst/Lägst, kr 12,00 / 7,40 9,20 / 4,60 6,15 / 3,95 7,27 / 4,14 23,30 / 5,50

Resultat/aktie 0,28 5,752 0,12 2,22 5,54

Kassaflöde/aktie 13,61 20,282 3,22 2,28 5,99

Eget kapital/aktie 12,39 12,862 6,88 6,94 9,12

Utdelning/aktie     

Direktavkastning, %     

Börsvärde vid årets slut, mkr 893 710 382 352 529

P/E 38,82 1,51 38,17 neg neg

P/B 0,88 0,68 0,68 0,62 0,71

EV/EBITDA 20,07 neg neg 97,62 neg

Nettoskuld(+)/Nettokassa()3 331 629 604 527 533

Antal Aaktier 2 530 555 2 530 555 2 530 555 2 530 555 2 530 555

Antal Baktier 79 168 017 79 168 017 79 168 017 79 168 017 79 168 017

Totlat antal aktier 81 698 572 81 698 572 81 698 572 81 698 572 81 698 572

Nyemitterad aktier     30 636 964

Genomsnittligt vägt antal aktier 81 698 572 81 698 572 81 698 572 81 698 572 54 891 229

Emitterade optioner 30 000 000    

utestående aktier och optioner 111 698 572 81 698 572 81 698 572 81 698 572 81 698 572

1  Verksamheterna för dessa år är annan än dagens Catella och avser distribution av IT och kommunikationsprodukter som Scribona tidigare var verksam inom och avyttrade 2008. 
2 I 2009 års resultat ingick intäktsredovisning av negativ goodwill om 440 mkr hänförlig till förvärven av European Equity Tranche Income Ltd (”EETI”) och till Banque Invik. 
3 Nettoskulden för 2009 och 2010 är exklusive Banque Invik, var vänlig se not 3 för mer information. 

aKTIeKaPITaL
Aktiekapitalet uppgick per 31 december 2010 till 163,4 mkr 
fördelat på 81 698 572 aktier. Kvotvärde per aktie är 2  kr. 
Aktiekapitalet är fördelat på två aktieslag med olika röstvärde. 
2  530  555 Aaktier, som ger fem (5) röster per aktie, och 
79 168 017 Baktier med en (1) röst per aktie. 

Bolagsordningen innehåller en rättighet för innehavare 
av aktier av serie A att omvandla dessa till lika antal aktier av 
serie  B. Under 2010 har inga aktier av serie A omvandlats till 
aktier av serie B. 
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mÅLSäTTNING FÖr TOTaLaVKaSTNING
Catellas styrelse har inför ordinarie stämma 2011 föreslagit att 
ingen utdelning lämnas till aktieägarna avseende räkenskapsåret 
2010. Under bolagets expansionsfas kommer genererade vinst
medel användas till den organiska tillväxten men även till even
tuella framtida etableringar och förvärv. Detta kapital kommer 
att krävas för att uppnå en starkare ställning i Norden inom 
Kapitalförvaltningsverksamheten och inom den europeiska 
Corporate Financeverksamheten. Styrelsen och ledningen ser 
möjligheter inom den finansiella sektorn och anser därför att 
bolaget bör vara kapitalstarkt för att ta tillvara på möjligheter 
samt att möjliggöra de uppsatta målen.

Catellas målsättning är att ge aktieägarna en stabil och hög 
totalavkastning. Om styrelsen och ledningen anser att Bolaget är 
överkapitaliserat och inte finner lönsamma investeringar kom

mer styrelsen föreslå att överskottet skiftas ut till aktieägarna 
i form av utdelning och/eller återköp av egna aktier och/eller 
inlösen av aktier. 

NäSTaN 8 000 aKTIeäGare
Med 7 699 aktieägare registrerade vid utgången av 2010 är 
Catellas Baktie en väl spridd aktie vilket skapar förutsättningar 
för god handel. Den största enskilda aktieägaren per sista 
december 2010 var Johan Claesson, via CA Plusinvest AB med 
ett innehav på 39,0 procent och 37,3 procent av rösterna följt 
av Peter Gyllenhammar, via Bronsstädet AB med ett innehav 
på 8,4 procent och 9,5 procent av rösterna. Merparten av de 
övriga storägarna utgörs av institutioner med ett samlat innehav 
på 16,9 procent av kapitalet och 15,7 procent av rösterna.

aktieägare per den 31 december 2010
Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt kapital Röster

CA Plusinvest AB 610 937 31 218 294 31 829 231 39,0 % 37,3 %

Bronsstädet AB 475 000 6 372 980 6 847 980 8,4 % 9,5 %

Avanza Pension 550 2 793 058 2 793 608 3,4 % 3,0 %

Banque Invik SA * 42 167 2 005 156 2 047 323 2,5 % 2,4 %

Nordnet Pension 3 250 2 006 427 2 009 677 2,5 % 2,2 %

Skandia Liv 111 084 1 447 338 1 558 422 1,9 % 2,2 %

Unionen 1 981 158 1 981 158 2,4 % 2,2 %

Tangent 1 781 698 1 781 698 2,2 % 1,9 %

AltenbergReval AS 275 366 400 000 675 366 0,8 % 1,9 %

Banque Carnegie Luxembourg SA 1 626 374 1 626 374 2,0 % 1,8 %

Övriga 1 012 201 27 535 534 28 547 735 34,9 % 35,5 %

Totalt 2 530 555 79 168 017 81 698 572 100,0 % 100,0 %

aktieägare per den 31 mars 2011
Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt kapital Röster

CA Plusinvest AB 612 437 30 530 294 31 142 731 38,1 % 36,6 %

Bronsstädet AB 475 000 6 372 980 6 847 980 8,4 % 9,5 %

Avanza Pension 11 201 3 811 087 3 822 288 4,7 % 4,2 %

Nordnet Pension 5 020 2 100 301 2 105 321 2,6 % 2,3 %

Banque Invik S A * 42 167 1 780 156 1 822 323 2,2 % 2,2 %

Unionen 1 981 158 1 981 158 2,4 % 2,2 %

Banque Carnegie Luxembourg SA 1 626 374 1 626 374 2,0 % 1,8 %

Traction AB 1 588 855 1 588 855 1,9 % 1,7 %

AltenbergReval AS 284 800 140 000 424 800 0,5 % 1,7 %

Humle Småbolagsfond 1 500 000 1 500 000 1,8 % 1,6 %

Övriga 1 099 930 27 736 812 28 836 742 35,3 % 36,2 %

Totalt 2 530 555 79 168 017 81 698 572 100,0 % 100,0 %

Avrundningar kan förekomma. 
* Avser förvaltarregistrerade kunder hos Banque Invik, d.v.s. avser ej egna innehav. 
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Antalet aktieägare ökade under 2010 och uppgick vid årets 
slut till 7 699 (7 516). De tio största ägarna svarar för 65,1 pro
cent (82,5) av kapitalet och 64,5 procent (79,7) av rösterna per 
den 31 december 2010. Utländska ägare har 13,1 procent (42,1) 
av kapitalet och 13,5 procent (41,0) av antalet röster per den 31 
december 2010. 

OPTIONer
Vid ordinarie bolagsstämma som hölls den 20 maj 2010 fatta
des beslut om bemyndigande för styrelsen att under tiden till 
nästa ordinarie stämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller 
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av 
30 000 000 teckningsoptioner avseende Baktier mot kontant 
betalning. Teckningsoptionerna användes som dellikvid vid 
förvärvet av Catellagruppen där ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner inom Catellagruppen erhöll teckningsop
tioner avräknade till marknadsmässiga villkor. Vid beslut om en 
eventuell framtida utdelning till aktieägarna, tillsammans med 
andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, som 

överskrider åtta (8) procent av aktiens genomsnittskurs under 
en period om 25 handelsdagar närmast före den dag, då sty
relsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman 
lämna förslag om sådan utdelning, kommer teckningskursen att 
justeras.

aKTIeäGaNDe eFTer FuLL uTSPäDNING
Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kom
mer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av 
en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten 
av teckningsoptionerna för ägarstrukturen per 31 mars 2011. 
Teckningsoptionerna som innehas av nyckelpersoner inom 
Catellakoncernen har inlösendatum från och med 25 mars till 
och med 25 maj 2013, 2014, 2015 och 2016 med fördelningen 
33 procent, 13 procent, 27 procent och 27 procent. Merparten 
av de ledande befattningshavarnas optionsinnehav har slutda
tum under 2015 och 2016. En option ger möjligheten att teckna 
en Baktie till kursen 11 SEK (eng: Strike price). 

aktieägande efter full utspädning per den 31 mars 2011
Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster

CA Plusinvest AB 612 437 30 530 294 31 142 731 27,9 % 27,6 %

Bronsstädet AB 475 000 6 372 980 6 847 980 6,1 % 7,2 %

Avanza Pension 11 201 3 811 087 3 822 288 3,4 % 3,2 %

Nordnet Pension 5 020 2 100 301 2 105 321 1,9 % 1,7 %

Banque Invik S A * 42 167 1 780 156 1 822 323 1,6 % 1,6 %

Unionen 1 981 158 1 981 158 1,8 % 1,6 %

Banque Carnegie Luxembourg SA 1 626 374 1 626 374 1,5 % 1,3 %

Traction AB 1 588 855 1 588 855 1,4 % 1,3 %

AltenbergReval AS 284 800 140 000 424 800 0,4 % 1,3 %

Humle Småbolagsfond 1 500 000 1 500 000 1,3 % 1,2 %

Övriga 1 099 930 27 736 812 28 836 742 25,8 % 27,3 %

Totalt 2 530 555 79 168 017 81 698 572 73,1 % 75,4 %

* Avser förvaltarregistrerade kunder hos Banque Invik, d.v.s. avser ej egna innehav.

Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster

Johan Ericsson, Verkställande direktör 5 350 000 5 350 000 4,8 % 4,4 %

Lennart Schuss, Vice verkställande direktör 5 350 000 5 350 000 4,8 % 4,4 %

Ando Wikström, Finansdirektör 5 350 000 5 350 000 4,8 % 4,4 %

Fredrik Sauter, Ordförande Banque Invik 600 000 600 000 0,5 % 0,5 %

Anders Palmgren, Affärsutvecklingschef Corporate Finance 600 000 600 000 0,5 % 0,5 %

Övriga (Cirka 55 medarbetare i koncernen) 12 750 000 12 750 000 11,4 % 10,5 %

Totalt 30 000 000 30 000 000 26,9 % 24,6 %

Totalt antal aktier och optioner 2 530 555 109 168 017 111 698 572 100,0 % 100,0 %

Avrundningar kan förekomma. 
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bolagsstyrning

Catella AB (”Catella”) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte 
i Stockholm, Sverige. Catella, som är listat på NASDAQ OMX 
First North sedan den 16 januari 2009, lyder under den svenska 
aktiebolagslagen samt First Norths regelverk. Catella tillämpar 
inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens 
regler om bolagsstyrningsrapport då NASDAQ OMX First 
North inte definieras som en reglerad marknad och dessa regler 
är därmed ej tillämpningsbara. Catella har dock ambitionen att 
tillämpa svensk kod för bolagsstyrning och årsredovisningslagens 
regler om bolagsstyrningsrapport inom överskådlig framtid. 

STyrNING OCh KONTrOLL
Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i Catella AB 
med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, 
styrelsen, verkställande direktören och som ett led i förvalt
ningsrevisionen den av årsstämman valda revisorn. Ansvaret tar 
sin utgångspunkt i aktiebolagslagen, bolagsordningen, NASDAQ 
OMX First Norths noteringsavtal samt interna arbetsordningar 
och instruktioner och följs upp samt leds med hjälp av gemen
samma rapporteringsrutiner och standarder. 

VäSeNTLIGa aKTIeäGare
De största aktieägarna i Catella per 31 december 2010 var Johan 
Claesson, via CA Plusinvest AB med ett innehav på 39,0 procent 
av kapital och 37,3 procent av rösterna följt av Peter Gyllenham
mar, via Bronsstädet AB med ett innehav på 8,4 procent och 
9,5 procent av rösterna. Mer detaljerad information om aktieä
garna finns under avsnittet Catellaaktien och aktie ägarna. 

KaLLeLSe TILL ÅrSSTämma
I bolagsordningen anges att kallelse till årsstämma ska ske genom 
kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbla
det. Kallelse till ordinarie årsstämma ska ske tidigast sex veckor 
och senast fyra veckor före stämman. 

bOLaGSSTämmOr 2010
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Års
stämma hölls den 20 maj 2010 i Stockholm på vilken bland annat 
följande beslut fattades: 

 � Stämman fastställde resultat och balansräkning, samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt 
beslutade disponera resultatet i enlighet med styrelsens och 
verkställande direktörens förslag. 

 � Stämman fastställde styrelsens arvode till 1 100 tkr. 
 � Lorenzo Garcia, Björn Edgren, Johan Claesson, Johan Damne 
och Peter Gyllenhammar utsågs till styrelseledamöter. Till 
styrelsens ordförande valdes Björn Edgren.

 � Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befatt
ningshavare.

 � Stämman gav styrelsen ett bemyndigande att besluta om 
nyemission av högst 30 000 000 teckningsoptioner 

Vidare hölls en extra bolagsstämma, den 15 oktober 2010, som 
bland annat beslutade att: 

 � bolagsordningen ändrades gällande bolagets namn till Catella 
AB (publ) 

 � bolagsordningen ändrades såtillvida att lägsta antalet styrel
seledamöter ska uppgå till lägst fyra och högst tio ledamöter 
med högst två suppleanter.

 � antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesupple
anter fram till och med nästa årsstämma.

 � genomföra utförsäljning av 30 procent av aktiekapitalet och 
rösterna i Catella Capital Intressenter AB till ett partner
bolag som ägs av ledande befattningshavare inom Catella 
Capitalgruppen.

 � genomföra överlåtelse av rörelsen i Catella Corporate 
Finance AB till två handelsbolag som ägs till 35 procent av 
ledande befattningshavare inom Catella Corporate Finance
gruppen via partnerbolag samt till övrig del av Scribona 
Nordic AB.

 � införa en valberedning och att de tre största aktieägarna 
kommer att utse tre personer som ska ingå i valbered
ningen.

Bolagsstyrning
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VaLbereDNING
I enlighet med den extra bolagsstämman den 15 oktober 2010 
har de tre största aktieägarna utsett Johan Claesson som 
företrädare för CA Plusinvest AB, Martin Hansson som före
trädare för Bronsstädet AB samt Lars G Öberg som företrä
dare för Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare till valberedning. 
Lars  G  Öberg är valberedningens ordförande. Verkställande 
direktören har träffat valberedningens ordförande vid ett tillfälle 
och kommenterat bolagets position och utmaningar samt stra
tegisk inriktning. Styrelsens ordförande har redovisat styrelsens 
arbete under året och kommenterat ledamöternas insatser och 
närvaro (se även vidare) vid sammanträdena. Valberedningens 
förslag till styrelse och styrelseordförande offentliggörs senast 
en vecka före årsstämman 2011. 

STyreLSeN OCh STyreLSeNS arbeTSFOrmer
Styrelsen konstituerades i anslutning till årsstämman 2010. 
Styrelsen fastställde en arbetsordning, en instruktion för eko
nomisk rapportering och en instruktion till verkställande direk
tören. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens 
uppgifter, de ärenden som skall behandlas vid varje möte samt 
ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle under året. Styrelsen 
har inte under 2010 arbetat i några utskott utan hanterar de 
frågor som skulle hanteras av till exempel ett ersättnings eller 
revisionsutskott i samband med ordinarie styrelsearbete. 

Johan Damne avgick som styrelseledamot i Catella AB (publ) 
den 14 juli 2010. Tidigare verkställande direktören i Catella AB 
(publ), Lorenzo Garcia, som avgick den 13 september 2010, var 
fortsatt ledamot av styrelsen. Nuvarande verkställande direk
tör, Johan Ericsson, som tillträdde sin befattning, i samband med 
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förvärvet av Catellagruppen, den 14 september 2010 är inte 
ledamot av styrelsen utan har agerat som föredragande. Antalet 
styrelsemöten har under 2010 uppgått till åtta (8) varav ett (1) 
var per capsulam. Samtliga nuvarande styrelseledamöter har 
deltagit i samtliga möten. Lorenzo Garcia och Johan Ericsson 
har deltagit på samtliga styrelsemöten under sin respektive tids
period som verkställande direktör. Förvärvet och sedermera 
integrationen av dåvarande Catellagruppen, strategifrågor och 
renodling av verksamheten är frågor som getts särskilt fokus 
under året. Ordföranden har lett styrelsens arbete och haft en 
kontinuerlig kontakt och dialog med verkställande direktören. 
Ordföranden har också ansvarat för utvärdering av styrelsens 
arbete genom kontakt med de individuella ledamöterna och 
tillsett att valberedningen fått del av bedömningarna. Styrel
sen har vid ett tillfälle träffat revisorerna och fått del av deras 
synpunkter på bolagets finansiella rapportering och interna 
kontroll. Vid styrelsens sammanträden under 2010 har protokoll 
förts av tidigare finansdirektör och den nuvarande verkställande 
direktören. Från och med januari 2011 har protokoll först av 
bolagets chefsjurist. Protokollen justeras av ordföranden, samt 
en av styrelsens ledamöter. 

styrelsemöten och närvaro
Antal möten 2010 Antal

Antal sammanträden 8

 varav per capsulam 1

 varav telefonmöten 0

Närvaro Antal

Björn Edgren, ordförande 8

Johan Claesson, ledamot 8

Peter Gyllenhammar, ledamot 8

Lorenzo Garcia, ledamot 8

Johan Damne, ledamot * 2

* Johan Damne lämnade uppdraget som styrelseledamot den 14 Juli 2010. 

KONCerNLeDNINGeN
Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verk
samheten inom Catellakoncernen i enlighet med den strategi 
och de långsiktiga målsättningar som fastställts av styrelsen för 
Catella AB (publ). Verkställande direktören samlar regelbundet 
dotterbolagschefer och övriga ledande befattningshavare för att 
diskutera affärsläget och andra operativa frågor. Verkställande 
direktören har delegerat beslutsrätt till dotterbolagscheferna 
genom bland annat en arbetsordning i respektive dotterbolag. 
Koncernledningen beskrivs vidare i avsnittet Koncernledning. 

erSäTTNING TILL STyreLSeN OCh 
LeDaNDe beFaTTNINGShaVare
Ersättning till styrelsen, verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare framgår av not 11 i årsredovisningen. 

reVISION
Val av KPMG AB som auktoriserat revisionsbolag med Lars 
Marcusson som huvudansvarig revisor skedde på årsstämman 
2010. Bolagets externa revisorer var närvarande vid ett styrel
sesammanträde. 

uPPFÖLjNING OCh INTerN KONTrOLL
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets uppföljning och 
interna kontroll och har delegerat den löpande förvaltningen av 
bolagets angelägenheter till den verkställande direktören i en 
instruktion till denne. Firman tecknas av styrelsen, verkställande 
direktören eller vice verkställande direktör i förening med en av 
styrelsens ledamöter. Verkställande direktören tecknar ensam, i 
enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i löpande förvalt
ningsåtgärder.

Catellakoncernen består av ett sextiotal dotterbolag verk
samma i 24  städer i 13 europeiska länder. Verksamheterna är 
huvudsakligen decentraliserade. Via dotterbolagsstyrelserna 
fastställs arbetsordningar som reglerar ansvarsfördelningen 
mellan dotterbolagsstyrelserna och verkställande direktören i 
respektive dotterbolag. Basen för intern kontroll utgörs av kon
trollmiljön som består av bolagets och koncernens företagskul
tur och affärsetik som följs upp samt leds med hjälp av gemen
samma rapporteringsrutiner och standarder. Ett viktigt inslag i 
koncernens uppföljning och styrning är att koncernledningen är 
representerad i dotterbolagsstyrelserna och rapporterar vidare 
till moderbolagets styrelse. 

Ett flertal av koncernens dotterbolag bedriver verksamhet 
som är under tillsyn av respektive jurisdiktions finansinspektion. 
De regelverk dessa dotterbolag lyder under påverkar organi
sationen och strukturen på dotterbolagen. I dessa dotterbolag 
finns till exempel en speciell riskhanteringsfunktion, intern revi
sion samt regelefterlevnadsfunktion (compliance) som är fristå
ende från affärsverksamheten och ansvarig rapporterar både 
till respektive dotterbolags verkställande direktör och direkt 
till dotterbolagets styrelse. Koncernledningen är representerad 
i dotterbolagsstyrelserna och rapporterar vidare till moder
bolagets styrelse. Ett flertal av dessa dotterbolagsstyrelser har 
dessutom oberoende styrelseledamöter
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styreelse och revisorer

Styrelse och revisorer

björn edgren Ordförande
Född 1938. Advokat samt tidigare styrelseleda
mot i flera publika bolag. 

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande 
i Catella AB sedan augusti 2008. Ordförande 
i Smådalarö Gård AB (med dotterbolag) samt 
ledamot i Brogarn Förvaltning AB och Svenska 
sällskapet för medicinsk forskning. 

Anställningar: Delägare i Advokatfirman Vinge 
KB, 1996–2004. Anställd i Skandinaviska Enskilda 
Bankens koncernledning, 1992–1995. Ledamot i 
Sveriges Advokatsamfund, 1969–1992 och 1996 
och framåt. 

Utbildning: Juridisk kandidatexamen

Aktieinnehav (mars 2011): 100 000 Baktier

Optionsinnehav (mars 2011): Inga

Ägande: Privat 

Född 1951. Civilekonom samt ledamot i flera pri
vat och publika bolag. 

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot 
i Catella AB sedan 2008. Styrelseordförande 
i Claesson & Anderzén AB, CA Fastigheter AB 
och Alufab Ltd, K3Business Technology Group 
PLC, Leeds Group PLC. 

Anställningar: Ägare och arbetande ordförande 
i Claesson & Anderzén AB. 

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav (mars 2011): 612 437 Aaktier 
respektive 30 530 294 Baktier 

Optionsinnehav (mars 2011): Inga 

Ägande: Via bolag

johan Claesson Ledamot

Född 1952. Civilekonom samt egen företagare. 

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot 
i Catella AB sedan 2007. Styrelseordförande i 
Rolsta Kvarn Management AB och Ermico Con
sulting Ltd. 

Anställningar: Tidigare verkställande direktör 
i Scribona. Tidigare verksam inom Tech Data, 
bland annat som finanschef för den nordiska 
regionen och sedermera verkställande direktör. 

Utbildning: Civilekonom och MBA

Aktieinnehav (mars 2011): 698 629 Baktier

Optionsinnehav (mars 2011): Inga

Ägande: Via bolag 

Lorenzo Garcia Ledamot

Född 1953. Egen företagare. 

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot 
i Catella AB sedan 2008. Styrelseordförande i 
Bronsstädet AB. Styrelsemedlem i Leeds Group 
PLC, Browallia AB och Galjaden Fastigheter AB. 

Anställningar: Äger och är arbetande ordfö
rande i Bronsstädet AB. 

Aktieinnehav (mars 2011): 475 000 Aaktier 
respektive 6 422 980 Baktier

Optionsinnehav (mars 2011): Inga

Ägande: Via bolag 

Peter Gyllenhammar Ledamot

reVISOr
Revisionsbolaget KPMG. Revisor sedan 2010. 
Huvudansvarig Lars Marcusson, född 1960, Auk
toriserad revisor. 
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koncernledning

Född 1951. Verkställande direktör i Catella AB 
och ingår i koncernledningen sedan september 
2010. 

Nuvarande styrelseuppdrag: Är styrelse
medlem i större delen av Catellakoncernens 
dotterbolag. Har även mindre styrelseuppdrag 
utanför Catella. 

Anställningar: Verkställande direktör för rådgiv
ningsverksamheten i dåvarande Catellagruppen. 
Anställd i Catella sedan 1992. 

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav (mars 2011): Inga

Optionsinnehav (mars 2011): 5 350 000 med 
Baktien som underliggande värdepapper. Mer
parten av optionerna har datum för inlösen mel
lan mars och maj under 2015 respektive 2016. 

Ägande: Via bolag

Koncernledning

johan ericsson Verkställande direktör

Född 1952. Vice verkställande direktör i Catella 
och ingår i koncernledningen sedan september 
2010.

Nuvarande styrelseuppdrag: Är styrelse
medlem i större delen av Catellakoncernens 
dotterbolag. Har även mindre styrelseuppdrag 
utanför Catella. 

Anställningar: Vice verkställande direktör för 
rådgivningsverksamheten i dåvarande Catella
gruppen. Anställd i Catella sedan 1992. 

Utbildning: Civilekonom 

Aktieinnehav (mars 2011): Inga 

Optionsinnehav (mars 2011): 5 350 000 med 
Baktien som underliggande värdepapper. Mer
parten av optionerna har datum för inlösen mel
lan mars och maj under 2015 respektive 2016. 

Ägande: Via bolag

Lennart Schuss Vice verkställande direktör

Född 1964. Finansdirektör i Catella AB och ingår 
i koncernledningen sedan september 2010.

Nuvarande styrelseuppdrag: Är styrelse
medlem i större delen av Catellakoncernens 
dotterbolag. 

Anställningar: Vice verkställande direktör och 
finansdirektör för rådgivningsverksamheten i 
dåvarande Catellagruppen. Anställd i Catella 
sedan 2001. Vice verkställande direktör och 
CFO i Capona AB, 1998 – 2001. Group con
troller inom Diligentia Gruppen, 1993 – 1998. 
Verksam inom Reinhold Gruppen med olika 
finansiella funktioner, 1989 – 1993. 

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav (mars 2011): 30 000 Baktier

Optionsinnehav (mars 2011): 5 350 000 med 
Baktien som underliggande värdepapper. Mer
parten av optionerna har datum för inlösen mel
lan mars och maj under 2015 respektive 2016. 

Ägande: Via närstående och bolag

ando Wikström Finansdirektör
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koncernledning

Född 1969. Ordförande i Banque Invik sedan 
april 2011 och ingår i koncernledningen sedan 
mars 2011. 

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordfö
rande i Banque Invik SA. 

Anställningar: Har närmast varit verkställande 
direktör för Skandiabanken och innehade 
dessförinnan ledande befattningar inom Danske 
Banks svenska rörelse.

Utbildning: Civilekonom och MBA

Aktieinnehav (mars 2011): Inga

Optionsinnehav (mars 2011): 600 000 med 
Baktien som underliggande värdepapper. Mer
parten av optionerna har datum för inlösen mel
lan mars och maj under 2015 respektive 2016. 

Ägande: Privat

Fredrik Sauter Ordförande, Banque Invik SA

Född 1973. Chefsjurist i Catella AB sedan 
januari 2011 och ingår i koncernledningen sedan 
mars 2011.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i 
Banque Invik SA. 

Anställningar: Har närmast varit advokat och 
delägare på Hamilton advokatbyrå. 

Utbildning:  Juridisk kandidatexamen, 
Maîtrise en droit 

Aktieinnehav (mars 2011): Inga

Optionsinnehav (mars 2011): Inga

johan Nordenfalk Chefsjurist 

Född 1959. Affärsutvecklingchef inom Corporate 
Financeverksamheten och ingår i koncernled
ningen sedan april 2011.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelsemedlem i 
Catellas svenska Corporate Finance bolag. 
 
Anställningar: Anställd i Catella sedan 2007. 
Tidigare grundare av och verksam i Genesta 
Property Nordic AB. 

Utbildning: Juridisk kandidatexamen
 
Aktieinnehav (mars 2011): 26 000
 
Optionsinnehav (mars 2011): 600 000 med 
Baktien som underliggande värdepapper. 
 
Ägande: Privat

anders Palmgren Affärsutvecklingschef Corporate Finance

anne rådestad Kommunikationschef 
Född 1967. Kommunikationschef i Catella sedan 
januari 2011 och ingår i koncernledningen sedan 
mars 2011.

Nuvarande styrelseuppdrag: Inga

Anställningar: Närmast Nordic PR och Public 
Affairs Manager på läkemedelsföretaget Wyeth 
AB (numer Pfizer AB). Tidigare bland annat 
Kommunikationschef på Fastighetsägarna 
Sverige, PRchef och Public Affairs Manager på 
Pfizer AB. 

Utbildning: Filosofie kandidatexamen. Journa
listlinjen vid Institutionen för Journalistik, Medier 
och Kommunikation. 

Aktieinnehav (mars 2011): Inga

Optionsinnehav (mars 2011): Inga
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Styrelsen och verkställande direktören för Catella AB (publ) 
(namnändrat från Scribona AB (publ)), org. nr 5560791419, 
avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010. Resul
tatet av årets verksamhet för koncernen och moderbolaget 
framgår av efterföljande resultat och balansräkningar, kassaflö
desanalyser, förändringar i eget kapital samt noter. Catella har 
under 2010 börjat tillämpa IFRS och har i enlighet med IFRS 1 
Förstagångstillämpning av IFRS räknat om jämförelseinformation 
för 2009. Övergången till IFRS beskrivs ytterligare i not 43.

äGarFÖrhÅLLaNDeN
Catella AB (publ) med säte i Stockholm, Sverige, är noterat på 
NASDAQ OMX First North med Remium AB som Certified 
Adviser. Catellas största ägare med minst 1/10 av aktier/röster 
vid räkenskapsårets utgång var CA Plusinvest AB med 39,0 % 
(39,0) av aktiekapitalet och 37,3 % (37,3) av rösterna. Catellas tio 
största aktieägare ägde tillsammans 65,1 % (82,5) av aktiekapi
talet och innehade 64,5 % (79,7) av rösterna. Ägarförhållanden 
beskrivs ytterligare på sid 30 och 31. 

INFOrmaTION Om VerKSamheTeN
Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate 
Finance och Kapitalförvaltning. 

Catellakoncernen (”Catella”) omfattar moderbolaget 
Catella AB (publ) (”Bolaget”) och ett flertal självständiga men 
nära samverkande dotterbolag med egna styrelser. Catella har 
415 medarbetare i 13 europeiska länder. 

Corporate Financeverksamheter erbjuder finansiell rådgiv
ning i utvalda marknadssegment där transaktionsrådgivning i 
den professionella fastighetsmarknaden idag är den domine
rande verksamheten. 

Kapitalförvaltningen erbjuder institutioner, företag och 
privat personer tjänster fokuserade på fondförvaltning och för
mögenhetsförvaltning samt kreditkort och inlösentjänster. 

Därutöver har Catella en finansförvaltning som huvudsakli
gen består av en portfölj med europeiska värdepapperiserade 
bostadslån. 

Den nuvarande koncernen bildades genom förvärv av 
Catella AB, namnändrat till Catella Brand AB, den 13 septem
ber 2010. Den förvärvade verksamheten konsolideras i koncer
nen från den 30 september 2010, se vidare not 38. 

Koncernens verksamhet bestod före förvärvet av Catella 
Brand AB av investmentverksamhet med två större inves
teringar genomförda, nämligen European Equity Tranche 
Income Ltd och Banque Invik S.A. Därutöver gjordes placeringar 
i börsnoterade aktier. Förvärvet av Catella Brand AB innebar 
således en ändrad verksamhetsinriktning för koncernen. 

ÖVerSIKT ÖVer reSuLTaT, STäLLNING  
OCh KaSSaFLÖDe

utveckling koncernen – 5 år i sammandrag

mkr 2010 2009 2008* 2007* 2006*

Nettoomsättning 586 217 2 670 8 069 9 016

Rörelseresultat 9 406 12 44 135

Resultat före skatt 44 476 12 81 168

Årets resultat 25 472 10 166 172

Medelantal anställda 200 88 79 350 437

mkr 2010 2009 2008* 2007* 2006*

Eget kapital 1 012 1 051 562 567 745

Balansomslutning 5 343 3 956 641 2 791 3 415

Soliditet, % 19 27 88 20 22

mkr 2010 2009 2008* 2007* 2006*

Kassaflöde från den 
löpande verksam
heten

1 153 463 1 031 30 32

Kassaflöde från 
investeringsverksam
heten

268 2 120 51 2 21

Kassaflöde från 
finansieringsverksam
heten

227 0 717 144 166

Kassaflöde från 
avvecklade verksam
heter

   74 110

Årets kassaflöde 1 112 1 657 263 186 329

*  Verksamheterna för dessa år är annan än dagens Catella och avser distribution av IT och 
kommunikationsprodukter som Scribona tidigare var verksam inom och avyttrade 2008. 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 586 mkr (217). Årets 
omsättningsökning beror främst på förvärvet av dåvarande 
Catellagruppen, vilken därmed bidragit till omsättning och 
resultat under fjärde kvartalet 2010. Nettoomsättningen 2009 
avser i sin helhet Banque Invik som konsolideras i koncernen 
från och med 1 april 2009, varmed banken bidragit till omsätt
ning och resultat under nio månader 2009. 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 9 mkr (406). I rörel
seresultatet ingår förvärvskostnader om 8 mkr (10) och kost
nader för nedskrivningar av fordringar inom Banque Invik om 
22 mkr (5). I föregående års resultat ingick intäktsredovisning 
av negativ goodwill om 440 mkr hänförlig till förvärven av Euro
pean Equity Tranche Income Ltd (”EETI”) och till Banque Invik.

Koncernens finansnetto uppgick till 35 mkr (70). I finansnet
tot ingår räntekostnader för förvärvet av dåvarande Catella
gruppen om 3 mkr (0). Värdering av långfristiga värdepap
persinnehav och kortfristiga placeringar till verkligt värde har 
resulterat i värdejustering med 17 mkr (45). Vidare har avytt
ring av kortfristiga placeringar genererat en förlust om 11 mkr 
(4). I finansnettot ingår även nedskrivningar på lånefordringar 
inom Banque Invik om 11 mkr (0) och positiva valutakursdif
ferenser om 5 mkr (33). 

Förvaltningsberättelse
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Koncernens resultat före skatt uppgick till 44 mkr (476). 
Årets resultat för koncernen uppgick till 25 mkr (472) motsva
rande ett resultat per aktie om 0,28 kr (5,75).

Koncernens egna kapital har under 2010 minskat med 
39 mkr och uppgick per 31 december 2010 till 1 012 mkr. För
utom årets resultat har eget kapital främst påverkats av negativa 
omräkningsdifferenser om 122 mkr och av transaktioner med 
aktieägarkretsen om totalt 59 mkr.

Koncernens balansomslutning har under 2010 ökat med 
1  387 mkr och uppgick per 31 december 2010 till 5  343 mkr. 
Den kraftiga ökningen förklaras dels av förvärvet av dåvarande 
Catellagruppen, dels av en tillfällig insättning från kund hos dot
terbolaget Banque Invik om 882 mkr (98 mEUR) mellan den 23 
december 2010 till 7 januari 2011. Denna insättning påverkade 
bland annat koncernens soliditet som per den 31 december 
2010 uppgick till 19 %. 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick under 2010 till 1 153 mkr (463). Förändringar i rörel
sekapital är huvudsakligen hänförbara till Banque Inviks in och 
utlåning.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
268 mkr (2 120) och är bland annat påverkat av förvärvet av 
Catellagruppen 217 mkr, förvärv av ytterligare andelar i dot
terbolaget EETI 7 mkr och av likvida medel om 33 mkr i det 
förvärvade dotterbolaget CFA Partners AB, för vilket förvärvs
likviden utgjordes av utställda teckningsoptioner för ett värde 
om 30 mkr. Kassaflödet har vidare påverkats av investering i 
kortfristig värdepapperiseringsporfölj om 79 mkr, kortfristig 
investering i fondandelar om 20 mkr, kortfristiga placeringar 
i statsskuldsväxlar om 14 mkr och av positiva kassaflöden om 
35 mkr från låneportföljer. Därutöver har koncernen erhållit ett 
positivt nettokassaflöde om 8 mkr från köp och försäljningar av 
aktier, optioner och andra kortfristiga placeringar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
227 mkr (0) vilket huvudsakligen avser upptagande av förvärvs
lån om 310 mkr och amorteringar på förvärvslån och på check
räkningskredit om totalt 86 mkr.

Årets kassaflöde uppgick till 1 112 mkr (1 657). 

utveckling verksamhetsgrenar – 2 år i sammandrag

Corporate Finance Kapitalförvaltning Finansförvaltning

mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 196  390 217  

Rörelseresultat 57  7 132 5 291

Resultat före skatt 57  11 163 6 364

Årets resultat 40  4 162 6 364

mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Eget kapital 94  462 372 508 518

Balansomslutning 336  4 527 3 241 508 519

Soliditet, % 28  10 11 100 100

Corporate Finance redovisade en nettoomsättning om 
196 mkr (0). Resultat före skatt uppgick till 57 mkr (0). Corpo
rate Finance ingår i den verksamhet som koncernen förvärvat i 

september 2010 och vilken därmed bidragit till omsättning och 
resultat under endast fjärde kvartalet 2010. Marknaden för 
fastighetstransaktioner förbättrades successivt under 2010 och 
under fjärde kvartalet var tillväxten stark, vilket bidrog till hög 
affärsaktivitet inom verksamhetsgrenen Corporate Finance.

Kapitalförvaltningen redovisade en nettoomsättning om 
390 mkr (217). Årets omsättningsökning beror främst på 
förvärvet av dåvarande Catellagruppen i september 2010. I 
föregående års omsättning ingår Banque Invik under nio måna
der då banken konsolideras i koncernen från och med 1 april 
2009. Resultat före skatt uppgick till 11 mkr (163). I resultatet 
ingår kostnader för nedskrivning av lånefordringar och andra 
fordringar inom Banque Invik om 33 mkr (5). I föregående års 
resultat ingick en engångspost om 145 mkr avseende intäktsre
dovisning av negativ goodwill hänförlig till förvärvet av Banque 
Invik. 

Catellas finansförvaltning redovisade för 2010 ett resultat 
före skatt om 6 mkr (364). I resultatet ingår ränteintäkter från i 
huvudsak låneportföljer om 43 mkr (24). I föregående års resul
tat ingår EETI under sex månader, då dotterbolaget konsolide
ras i koncernen från och med 1 juli 2009. Värdering av långfris
tiga värdepappersinnehav och kortfristiga placeringar till verkligt 
värde har resulterat i värdejustering med 2 mkr (24) respektive 
15 mkr (21). Vidare har avyttring av kortfristiga placeringar 
genererat en förlust om 11 mkr (4). I årets resultat ingår vidare 
negativa valutakursdifferenser om 4 mkr (0). I föregående års 
resultat ingick en engångspost om 295 mkr avseende intäkts
redovisning av negativ goodwill hänförlig till förvärvet av dotter
bolaget EETI. 

INVeSTerINGar OCh aVSKrIVNINGar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under 
räkenskapsåret till 487 mkr (102). Av detta avser 296 mkr inves
teringar i immateriella tillgångar, såsom varumärke, kundportföl
jer, programvarulicenser och goodwill, i samband med förvärvet 
av dåvarande Catellagruppen i september 2010. Förvärvade 
materiella anläggningstillgångar uppgår till 21  mkr. Vidare har 
fondplaceringar gjorts med 56 mkr och köp av aktier, optioner 
och andra kortfristiga placeringar har uppgått till 34 mkr. Reste
rande investeringar avser i all väsentlighet förvärv av värdepap
periseringsportföljer vilka sedermera såldes den 30 december 
2010. Avskrivningar under räkenskapsåret uppgick till 19 mkr 
(10). 

FINaNSIerING*
I samband med förvärvet av dåvarande Catellagruppen ingick 
Bolaget avtal om lånefinansiering med en extern bank samt med 
Bolagets huvudägare. Den externa bankfinansieringen uppgick 
vid lånetillfället till 260 mkr och löper under tre år med slut
datum i september 2013. Amorteringstakten på lånet är delvis 
baserat på kassaflöden från låneportföljer. Finansieringen är 
vidare villkorad av vissa nyckeltal (lånekovenanter) baserade på 
resultat, finansiell ställning och kassaflöden. Under fjärde kvarta
let amorterades 13 mkr och per den 31 december 2010 uppgick 

* Avser koncernen exklusive dotterbolaget Banque Invik
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den externa bankfinansieringen till 247 mkr. Lånet från Bolagets 
huvudägare amorterades i sin helhet under fjärde kvartalet.

Därutöver har koncernen beviljade checkräkningskredi
ter om 35 mkr varav outnyttjad del uppgick till 35 mkr per 
31 december 2010. 

VäSeNTLIGa häNDeLSer uNDer 
räKeNSKaPSÅreT
Catella AB (publ), tidigare Scribona AB (publ), meddelade den 
26 maj 2010 att avtal ingåtts om förvärv av Catella AB (namn
ändrat till Catella Brand AB). Finansinspektionen gav sitt god
kännande till förvärvet den 31 augusti 2010. Catella AB (publ) 
tillträdde aktierna per den 13 september 2010. Total förvärvs
likvid inklusive lösen av dåvarande Catellagruppens lån till säljar
gruppen uppgick till 435 mkr inklusive ränta och transaktions
kostnader. Förvärvet har finansierats genom extern finansiering 
uppgående till 310 mkr, genom utställande av teckningsoptioner 
för ett värde om 30 mkr och till övrig del genom likvida medel 
om 95 mkr. Den förvärvade verksamheten konsolideras i kon
cernen från den 30 september 2010 varför den inte bidragit till 
omsättning eller resultat under de tre första kvartalen 2010, se 
vidare not 38.

I samband med förvärvet av Catellagruppen har en över
syn gjorts av koncernens rapportering per verksamhetsgren. 
De operativa verksamhetsgrenar som redovisas, Corporate 
Finance och Kapitalförvaltning, samt den ej operativa verk
samhetsgrenen Finansförvaltning, överensstämmer med den 
interna rapportering som lämnas till ledning och styrelse. 

Med anledning av förvärvet av Catellagruppen och att den 
nya ledningen tillträtt, har en strategisk översyn inletts av kon
cernens inriktning och verksamheter. 

Vid den extra bolagsstämman den 15 oktober beslutades 
följande: 
� Bolagsordningen ändras gällande bolagets namn och lägsta 

antalet styrelseledamöter. Scribona AB (publ) byter namn till 
Catella AB (publ) och att bolagsordningen ändras såtillvida 
att lägsta antalet styrelseledamöter skall uppgå till lägst fyra 
och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

� Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelse
suppleanter fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

� Genomföra utförsäljning av 30 % av aktiekapitalet och rös
terna i Catella Capital Intressenter AB till ett partnerbolag 
som ägs av ledande befattningshavare inom Catella Capital
gruppen.

� Genomföra överlåtelse av rörelsen i Catella Corporate 
Finance AB till två handelsbolag som ägs till 35 % av ledande 
befattningshavare inom Catella Corporate Financegruppen 
via partnerbolag samt till övrig del av Catella Holding AB 
(namnändrat från Scribona Nordic AB).

� Införa en valberedning och att de tre största aktieägarna 
skall utse tre personer som ska ingå i valberedningen.

Per den 1 december 2010 tillträdde Fredrik Sauter som ny 
verkställande direktör för dotterbolaget Banque Invik. 

VäSeNTLIGa häNDeLSer eFTer 
räKeNSKaPSÅreTS uTGÅNG
I januari 2011 meddelades att Catella etablerar en ny verksam
het inom marknaden för ränteprodukter. Den nya verksamhe
ten kommer att agera som finansiell rådgivare samt genomföra 
emissioner av ränteprodukter.  

Den 28 januari 2011 ingick Catella ett avtal om att förvärva 
cirka 55 % av aktiekapital och röster i EKF Enskild Kapitalför
valtning. Samtidigt riktade Catella ett erbjudande till övriga 
aktieägare i EKF Enskild Kapitalförvaltning om att förvärva 
resterande aktier till samma pris. Samtliga aktieägare har accep
terat erbjudandet och Catella tillträdde aktierna i EKF Enskild 
Kapitalförvaltning den 29 april 2011 efter Finansinspektionens 
medgivande. Förvärvslikviden av samtliga aktier i EKF Enskild 
Kapitalförvaltning uppgår totalt till cirka 50 mkr. I och med att 
förvärvet nyligen är genomfört så pågår en process avseende 
identifiering av förvärvade tillgångar och skulder. Förvärvet ska 
ses som ett första steg i etableringen av en komplett förmögen
hetsförvaltning i Sverige och Norden och ska drivas parallellt 
med existerande fondrörelse. 

EKF Enskild Kapitalförvaltning är en fristående kapitalför
valtare på den svenska marknaden. Verksamheten bedrivs 
med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Växjö. Anta
let anställda uppgår till 29  personer. Bolaget är kontoförande 
institut, clearingmedlem och förvaltare i Euroclear och har cirka 
4 mdkr under förvaltning. Bland kunderna återfinns privatper
soner, företag, stiftelser och intresseorganisationer. 

Den 23 mars 2011 beslutade styrelsen i Catella AB (publ) 
att inleda en försäljningsprocess av Banque Inviks kreditkort 
och inlösen verksamhet, alternativt hela banken, för att renodla 
Catellas verksamhet och fokusera på två verksamhetsområden, 
Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Styrelsen beslutade 
vidare att genomföra förändringar av ledningsorganisationen 
inom Banque Invik. Fredrik Sauter lämnar posten som verk
ställande direktör för att bli bankens styrelseordförande och 
Anders Thonning utsågs till ny verkställande direktör. Inom Ban
que Invik, som har huvudkontor i Luxemburg, arbetar 127 per
soner. 

Under våren beslutades att koncernledningen för Catella
koncernen ska utgöras av Johan Ericsson (Verkställande direk
tör), Lennart Schuss (Vice verkställande direktör), Ando Wik
ström (Finansdirektör), Johan Nordenfalk (Chefsjurist), Anders 
Palmgren (Affärsutvecklingschef Corporate Finance), Anne 
Rådestad (Kommunikationschef) och Fredrik Sauter (Ordfö
rande Banque Invik). Därutöver kommer en ledningsgrupp med 
representanter från de större dotterbolagen i Norden och 
Europa att inrättas. 
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PerSONaL
Antalet anställda, motsvarande heltidstjänster, uppgick vid 
periodens slut till 415 personer (118), varav 183 (0) inom verk
samhetsgrenen Corporate Finance, 220 (116) inom verksam
hetsgrenen Kapitalförvaltning och 12 (2) avseende moderbo
lagsfunktioner. Andel kvinnor utgjorde 41 procent och männen 
59 procent. Andelen anställda med en universitetsutbildning 
eller motsvarande uppgick till 63 procent. 

FINaNSIeLLa INSTrumeNT, rISKer 
OCh OSäKerheTSFaKTOrer

risker och osäkerhetsfaktorer
Inom verksamhetsgrenarna Corporate Finance och Kapitalför
valtning är säsongsvariationerna betydande. Det innebär att 
omsättning och resultat varierar under året. Inom Corporate 
Finance är vanligtvis transaktionsvolymerna högst under fjärde 
kvartalet, följt av det andra kvartalet, varefter det tredje och 
första kvartalet följer. Resultatvariationerna inom Kapitalför
valtning är främst hänförliga till fondverksamheten vars resultat 
påverkas av rörliga intäkter som fastställs vid årets slut.

Verksamhetsgrenen Corporate Finance är beroende av att 
kreditmarknaden fungerar på ett effektivt sätt. Kreditmarkna
den påverkar i sin tur marknaden för fastighetstransaktioner, 
som är Catellas huvudmarknad inom Corporate Finance. Vidare 
är Corporate Finance mycket personalintensiv och beroende av 
nyckelpersoner. Vid det fall flera nyckelpersoner väljer att lämna 
Catella, kan det påverka koncernens omsättning och resultat.

Inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning uppstår olika 
typer av risker, som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker 
och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risk
tagande i verksamheten finns fastställda policys och instruktio
ner för kreditgivning och övriga verksamhetsrisker. 

Inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning finns koncernens 
kapitalförvaltnings och bankverksamhet. Verksamhets området 
har en begränsad valutaexponering genom transaktioner i 
utländsk valuta. Valutaexponering säkras genom derivatinstru
ment. Därutöver handlar verksamhetsområdet inte i finansiella 
instrument för egen räkning utan enbart för kunders räkning i 
förbindelse med kunders transaktioner. Alla transaktioner som 
genomförs för kunders räkning styrs av instruktioner från kund 
eller överenskomna placeringsreglementen eller fondbestäm
melser. Catella bär ingen risk avseende utvecklingen av de finan
siella instrumenten förutom om överenskomna instruktioner 
inte efterlevs. Ett flertal dotterbolag inom verksamhetsområdet 
är under tillsyn av Finansinspektionen i det land de har juridisk 
hemvist. Bankverksamheten, och den kreditkort och inlösen
verksamhet som bedrivs, är bland annat exponerad mot kredit 
och motpartsrisker samt förändringar i regelverk hänförliga till 
verksamheten. Koncernens omsättning och resultat kan påver
kas negativt vid eventuella regelförändringar samt förändrad 
kreditvärdighet hos kunder och motparter. 

Finansiella risker hanteras främst genom löpande mätning 
och uppföljning av den finansiella utvecklingen. Dessutom upp

står finansiella risker eftersom koncernen har behov av extern 
finansiering och använder en rad olika valutor. Dessa risker 
utgörs huvudsakligen av ränterisk, valutarisk, finansierings och 
likviditetsrisk samt kredit/motpartsrisk. Dessa risker framgår av 
not 3. 

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen 
och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträk
ningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om 
exempelvis ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar beroende på ändrade 
omständigheter eller ändrade förutsättningar. Ytterligare infor
mation om kritiska uppskattningar och bedömningar framgår av 
not 4. 

Finansiella instrument
Användandet av finansiella instrument förekommer främst 
inom verksamhetsområdet Kapitalförvaltning enligt följande: 

Strategi för användning av f inansiella instrument
Inom Kapitalförvaltning tillhandahållas en aktiv handel i alla före
kommande värdepapper och främmande valutor för kunders 
och förvaltade fonders räkning. Därutöver rådger verksamhets
området sina kunder i finansiella frågor enligt nedan:

Kortfristiga investeringar: insättning på bankkonto med auto
matisk omsättning vid förfall.

Medelfristiga investeringar: att på kundens begäran investera i 
aktier, fonder och obligationer anpassade till kundens riskprofil 
med en tidshorisont på tre till fem år.

Förvaltning av fonder och diskretionär förvaltning: placeringar i 
enlighet med respektive fonds fondbestämmelser eller place
ringsdirektiv baserat på förvaltares bedömningar.

Verksamhetsområdet handlar inte eller tar positioner för 
egen räkning i finansiella instrument förutom i syfte att begränsa 
valutaexponering som uppkommer inom Banque Inviks kort
verksamhet. På grund av verksamhetsområdets försiktiga policy 
för kreditgivning och handel med finansiella instrument är expo
neringen för risker begränsad. Verksamhetsområdet är huvud
sakligen exponerat för kreditrisk och marknadsprisrisk. 

Derivatinstrument
Förekomsten av derivatinstrument är begränsad. Verksamhets
området har viss valutaexponering hänförlig till transaktioner i 
utländsk valuta och använder valutaswapar och terminer för 
att begränsa risken enligt följande: 

Valutaterminer är åtagande att köpa främmande och egen 
valuta, inklusive olevererade spottransaktioner. 

Valutaswapar är åtagande att växla ett kassaflöde i en valuta 
mot en annan. Swapar resulterar i ett ekonomiskt byte av valu
tor. 

De ovan beskrivna säkringstransaktionerna är av ekonomisk 
karaktär och redovisas inte som säkringar enligt redovisnings
standarden IAS 39 Finansiella Instrument. 
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andra risker
Andra risker i koncernen är till exempel operationella, strate
giska, politiska, ryktes och affärsmässiga risker. 

Operationell risk
Operationell risk är risken för förlust till följd av såväl interna 
orsaker (datafel, misstag, bedrägerier, bristande efterlevnad 
av lagar och interna föreskrifter, övriga brister i den interna 
kontrollen etc.) som händelser i omvärlden (naturkatastrofer, 
extern brottslighet etc.). Koncernen har byggt upp rutiner och 
kontroller för att minimera operationell risk. Det finns vidare 
delar i koncernen, i synnerhet inom Banque Invik, som inne håller 
stora operativa risker. Det är betydande volymer och mängder 
transaktioner med realtidssystem med krav på 24  timmars 
tillgänglighet. Beträffande traditionella försäkringsbara risker 
såsom brand, stöld, ansvar och liknande bedöms koncernen ha 
ett tillfredsställande skydd genom de försäkringar som tecknats.

Ryktesrisk
Ryktesrisk, risken att företagen får ett försämrat anseende på 
marknaden, i media eller hos kunder. I takt med att bolagen 
växer och blir en större aktör på marknaden ökar också ryk
tesrisken. I dagsläget upplever bolagen att anseendet är gott och 
att det finns en bred kundbas. 

Polit iska risker
Verksamhetsområdet Finansförvaltning innehar aktier, optio
ner, fonder och låneportföljer. Den mest väsentliga investe
ringen finns i dotterbolaget European Equity Tranche Income 
(“EETI”). EETI har investerat i värdepperiserade europeiska lån 
med huvudsaklig exponering mot bostäder. Målet med inves
teringarna är att leverera en stabil avkastning. Låneportföljerna 
ägda av EETI beskrivs vidare i not 3 och 23 i årsredovisningen. 
Förutom de finansiella riskerna som beskrivs i dessa noter är 
EETI exponerat för politisk risk. Retroaktiva lagändringar kan få 
en negativ effekt på värdet på EETI:s investeringar. Det är svårt 
att exakt bedöma hur sådana förändringar kommer att påverka 
konsumenternas agerande, och det är möjligt att graden av för
skottsbetalningar ökar och påverkar det förväntade kassaflödet 
från investeringarna.

Andra politiska risker är att ändringar kan ske i regelverk 
som påverkar koncernens verksamhet och hur den bedrivs. I 
fall dotterbolag ej skulle kunna möta de krav som eventuella 
nya regelverk ställer kan det få en negativ effekt på koncernens 
resultat och även på värdet på tillgångar i dessa dotterbolag. 
Ingen bedömning kan göras av eventuell påverkan av denna risk.

Strategisk risk och övriga risker
Strategisk risk kan vara i form av institutionella förändringar och 
förändringar i grundläggande marknadsförutsättningar som kan 
inträffa. Legala och etiska risker härrör ur dels externa regel
verk, främst lagstiftning och tillståndsmyndigheters författningar, 

råd och anvisningar gällande för verksamheten, dels omgivning
ens krav på att verksamheten bedrivs på förtroendeskapande 
grunder. Catellakoncernen arbetar aktivt med branschorgani
sationer, legala nätverk och andra kontakter för att tidigt kunna 
påverka och anpassa bolagens verksamhet till förändringar av 
strategiska risker. Det finns interna regelverk för processer i 
verksamheten. Löpande utbildning, kontroll och uppföljning av 
att regelverk efterlevs sker inom risk och juridik/compliance 
som också tillsammans med ledningen ansvarar för att regelver
ket uppdateras kontinuerligt. 

FramTIDa uTVeCKLING
Genom förvärvet av dåvarande Catellagruppen skapas en 
finansiellt stark listad europeisk finansgrupp verksam inom Cor
porate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhets
grenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specia
listkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell 
räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. 
Catellas målsättning är att vara ledande inom utvalda segment, 
vilket ska uppnås genom att erbjuda kunderna strukturerad 
specialistkompetens med djup och bred kunskap i de utvalda 
segmenten. 

FOrSKNING OCh uTVeCKLING
Catella är en finansgrupp och bedriver inte någon forskning i 
den mening som avses i IAS 38 Immateriella tillgångar. Arbetet 
med att förädla och utveckla koncernens tjänsteutbud pågår 
kontinuerligt. Några aktiverade utvecklingsutgifter finns inte i 
koncernen per den 31 december 2010

mILjÖPÅVerKaN
Catella AB och dess dotterbolag bedriver ingen tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.

mODerbOLaGeT
Catella AB (publ) är ett holdingbolag för koncernen. Moder
bolagets rörelseresultat under året uppgick till 11 mkr (6) och 
resultat före skatt uppgick till 37 mkr (62). Utdelning från dot
terbolag har under året erhållits med 198 mkr (141). I samband 
med utdelning har nedskrivning av aktier i dotterbolag gjorts 
med 152 mkr (71). Resultat från likvidation av dotterbolaget 
Scribona Oy uppgår till 1 mkr. 

I samband med att avtal träffats om förvärv av Catellagrup
pen, har moderbolaget ställt ut 30 000 000 teckningsoptioner 
för ett värde om 30 mkr som delbetalning för förvärvet. Emis
sionskursen har fastställts på marknadsmässiga villkor. 

Likvida medel uppgick per balansdagen till 1 mkr (1). Balans
omslutningen uppgick till 572 mkr (505). Inga investeringar har 
gjorts i anläggningstillgångar. Antalet anställda i moderbolaget, 
motsvarande heltidstjänster, uppgick vid periodens slut till 1 
person (2). 
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FÖrSLaG TILL DISPOSITION aV VINSTmeDeL
Till årsstämmans förfogande står följande fria fond och vinst
medel i moderbolaget: 

Överkursfond 46 349 268 kr

Balanserat resultat 72 545 380 kr

Årets resultat 37 415 294 kr

156 309 942 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till 
förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning 
överförs 156 309 942 kronor, varav 46 349 268 kronor till över
kursfond. 

FÖrSLaG TILL rIKTLINjer FÖr erSäTTNING TILL 
LeDaNDe beFaTTNINGShaVare I CaTeLLa 2011
Styrelsen för Catella AB (publ) föreslår att årsstämman 2011 
beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befatt
ningshavare. 

riktlinjernas omfattning
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för 
de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Catel
las koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befatt
ningshavare”. Medlemmar i koncernledningen är för närvarande 
Johan Ericsson (Verkställande direktör), Lennart Schuss (Vice 
verkställande direktör), Ando Wikström (Finansdirektör), Johan 
Nordenfalk (Chefsjurist), Anders Palmgren (Affärsutvecklings
chef Corproate Finance), Anne Rådestad (Kommunikations
chef) och Fredrik Sauter (Ordförande Banque Invik). Riktlin
jerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut samt 
för ändringar som görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. 
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt 
fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna skall vara föremål för 
en årlig översyn. 

riktlinjer
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare: 

Ersättning till verkställande direktör, övriga personer i 
koncerneldningen och anställda av moderbolaget ska normalt 
utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pen
sion. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig 
och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befo
genheter. Den rörliga lönen ska inte kunna överstiga den fasta 
lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska 
uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 
12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. 
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt 
fall finns särskilda skäl för det. 



46 årsredovisning catella 2010

mkr
2010

jan–dec
2009

jan–dec

Årets resultat 25 472

Övrigt totalresultat

Verkligt värdeförändringar i finansiella tillgångar som kan säljas 1 4

Omräkningsdifferenser 122 12

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 123 8

Summa totaltresultat för året -99 464

resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 97 463

Innehav utan bestämmande inflytande 2 1

-99 464

mkr Not
2010

jan–dec
2009

jan–dec

Nettoomsättning 6 586 217

Övriga rörelseintäkter 7 14 17

600 234

Övriga externa kostnader 8 283 177

Personalkostnader 10,11,12 263 75

Avskrivningar 9 19 10

Intäktsredovisning av negativ goodwill 38  440

Övriga rörelsekostnader 13 26 5

rörelseresultat 9 406

Ränteintäkter 14 80 82

Räntekostnader 14 15 36

Övriga finansiella intäkter 14 40 74

Övriga finansiella kostnader 14 71 50

Finansiella poster – netto 35 70

resultat före skatt 44 476

Skatt 15 19 4

Årets resultat 25 472

resultat hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 23 469

Innehav utan bestämmande inflytande 2 3

25 472

resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr: 16

  före utspädning 0,28 5,75

  efter utspädning 0,26 5,75

Antal aktier vid årets slut 81 698 572 81 698 572

Genomsnittligt vägt antal aktier efter utspädning 87 550 220 81 698 572

Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultat 
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mkr Not 31 december 2010 31 december 2009 1 januari 2009

TILLGÅNGar

anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 18 314 24 

Materiella anläggningstillgångar 19 26 14 

Innehav i intresseföretag 20 6  

Finansiella tillgångar som kan säljas 22 12 24 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 23 404 431 

Långfristiga lånefordringar 26 35 66 

Uppskjutna skattefordringar 15 5 4 

Övriga långfristiga fordringar 27 5 1 3

807 564 3

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 25 182  

Kortfristiga lånefordringar 26 1 169 1 110 169

Skattefordringar 33 8 

Övriga fordringar 51 24 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 141 97 5

Derivatinstrument 21 1 16 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 23 63 66 

Finansiella tillgångar som hålles till förfall 24 13  

Klientmedel 3  

Likvida medel 29 2 879 2 073 451

4 536 3 392 638

Summa tillgångar 5 343 3 956 641

eGeT KaPITaL OCh SKuLDer

eget kapital 30

Aktiekapital 163 163 163

Övrigt tillskjutet kapital 283 253 253

Reserver 141 21 14

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 671 630 160

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 976 1 025 562

Innehav utan bestämmande inflytande 36 26 

Summa eget kapital 1 012 1 051 562

Skulder

Långfristiga skulder

Upplåning 31 172  

Långfristiga låneskulder 31 31 37 

Uppskjutna skatteskulder 15 38 17 17

Övriga avsättningar 32 13 7 3

254 61 20

Kortfristiga skulder

Upplåning 31 147 238 

Kortfristiga låneskulder 31 3 534 2 441 

Derivatinstrument 21 1 16 

Leverantörsskulder 54 8 13

Skatteskulder 53 29 8

Övriga skulder 41 87 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 243 25 38

Klientmedel 3  

4 077 2 844 59

Summa skulder 4 331 2 904 79

Summa eget kapital och skulder 5 343 3 956 641

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 34–36. 

Koncernens rapport över finansiell ställning 
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Koncernens rapport över kassaflöden

mkr Not
2010 

jan–dec
2009 

jan–dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt 44 476

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 

 Övriga finansiella poster 31 24

 Avskrivningar 9 19 10

 Intäktsredovisning av negativ goodwill 38  440

 Nedskrivningar kortfristiga fordringar 13 25 

 Förändringar avsättningar 2 4

 Ränteintäkter från låneportföljer 40 24

 Förvärvskostnader 38 8 10

 Resultat från andelar i intresseföretag 13 1 

 Ej kassaflödespåverkande personalkostnader 10 28 

 Betalda skatter 22 28

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 92 -23

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–) / minskning (+) av rörelsefordringar 308 405

Ökning (+) / minskning (–) av rörelseskulder 1 369 35

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 153 -463

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 19 2 1

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 19 1 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 18 9 4

Förvärv av dotterbolag, efter avdrag för förvärvade likvida medel 38 191 2 102

Försäljning av dotterbolag, efter avdrag för avyttrade likvida medel  2

Förvärv av intresseföretag 20 1 

Förvärv av finansiella tillgångar 149 63

Försäljningar av finansiella tillgångar 48 27

Kassaflöden från låneportföljer 35 21

Amortering av lånefordringar  36

Kassaflöde från investeringsverksamheten -268 2 120

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Återbetalning av ej verkställda utdelningar 1 

Upptagna lån 307 

Amortering av lån 86 

Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande 5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 227 0

Årets kassaflöde 1 112 1 657

Likvida medel vid årets början 2 073 451

Valutakursdifferens i likvida medel 306 35

Likvida medel vid årets slut 29 2 879 2 073

Erlagda och betalda räntor beskrivs i not 37.



årsredovisning catella 2010  49

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

mkr Aktie kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 1

Verkligt 
värde  

reserv 2
Omräknings 

reserv

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat Summa

Innehav utan  
bestämmande 

inflytande

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2010 163 253 4 -25 630 1 025 26 1 051

Årets totalresultat för januari–december 2010:

Årets resultat 23 23 2 25

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 2 118 120 4 123

Årets totalresultat -2 -118 23 -97 -2 -99

Transaktioner med aktieägare: 

Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande 17 17 5 12

Utställda teckningsoptioner 30 30 30

Kapitaltillskott 6 6

Återbetalning av ej verkställda utdelningar 1 1 1

Innehav utan bestämmande inflytande i förvärvade bolag 0 11 11

utgående balans per 31 december 2010 163 283 2 -143 671 976 36 1 012

1 Övrigt tillskjutet kapital avser överkursfonder i moderbolaget. 
2 Avser verkligt värde reserv avseende finansiella tillgångar som kan säljas inklusive omräkningsdifferenser på dessa. 
Moderbolaget har i maj 2010 ställt ut 30.000.000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Catella. 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

mkr Aktie kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 1

Verkligt 
värde  

reserv 2
Omräknings 

reserv

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat Summa

Innehav utan  
bestämmande 

inflytande

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2009 enligt tidigare principer 163 250  14 163 562  562

Effekt vid övergång till IFRS  3   3 0  0

justerad ingående balans per 1 januari 2009 163 253 0 -14 160 562 0 562

Årets totalresultat för januari – december 2009:

Årets resultat 469 469 3 472

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 4 10 7 1 8

Årets totalresultat 4 -10 469 463 1 464

Transaktioner med aktieägare: 

Innehav utan bestämmande inflytande i förvärvade bolag 0 25 25

utgående balans per 31 december 2009 163 253 4 -25 630 1 025 26 1 051

1 Övrigt tillskjutet kapital avser överkursfonder i moderbolaget. 
2 Avser verkligt värde reserv avseende finansiella tillgångar som kan säljas inklusive omräkningsdifferenser på dessa. 
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koncernens noter

Koncernens noter

NOT 1 FÖreTaGSINFOrmaTION
Catellakoncernen (”Catella”) omfattar moderbolaget Catella 
AB (publ) (”moderbolaget”) och ett flertal bolag som är aktiva 
inom två operativa verksamhetsgrenar: Corporate Finance och 
Kapitalförvaltning. Därutöver har Catella en finansförvaltning 
som huvudsakligen består av en portfölj med europeiska värde
papperiserade bostadslån.

Catella AB (publ), tidigare Scribona AB (publ), förvärvade 
under verksamhetsåret 2010 Catellagruppen och genomförde 
efter fullföljt förvärv ett namnbyte från Scribona AB (publ) 
till firmanamnet Catella AB (publ). Ytterligare information om 
förvärvet och förändringar i verksamheten finns i förvaltnings
berättelsen och i not 38.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för Catella 
AB (publ), för det räkenskapsår som slutar den 31 december 
2010 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för 
publicering den 3 maj 2011 och kommer att föreläggas årsstäm
man den 25 maj 2011 för fastställande. 

Moderbolaget är svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, 
Sverige. Huvudkontoret finns på Birger Jarlsgatan 6 i Stockholm. 
Bolagets aktier är sedan 16 januari 2009 listade på NASDAQ 
OMX First North. 

NOT 2 VäSeNTLIGa reDOVISNINGSPrINCIPer

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Catellakoncernen har upprättats 
i enlighet med RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner, samt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) och IFRICtolkningar sådana de antagits av EU. Koncern
redovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 
förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar 
som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive 
derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträk
ningen. 

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen 
och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och bedömningar påverkar resultaträkning, 
rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning 
samt upplysningar som lämnas såsom ansvarsförbindelser. Fak
tiskt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar under 
andra antaganden eller under andra förutsättningar. De områ
den som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa 
eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen är bland annat 
bedömning av framtida kassaflöden som exempelvis ligger till 
grund för värdering av låneportföljer, goodwill, varumärke och 
kontraktsportföljer, värdering av uppskjutna skattefordringar 

hänförliga till förlustavdrag, värdering av kundfordringar samt 
bedömningar av tvister och behov för avsättningar för dessa. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de 
undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samt
liga perioder som presenteras i koncernens finansiella rappor
ter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent 
tillämpats av koncernens företag, vad avser intresseföretag vid 
behov genom anpassning till koncernens principer. 

ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
(a) Införande av IFRS: Koncernen har tidigare tillämpat Årsredo
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större 
företag och har under 2010 övergått till att tillämpa IFRS. IFRS 
tillämpas från och med den 1 januari 2009 och jämförelseinfor
mation för 2009 har omräknats enligt IFRS. Övergången till IFRS 
och de ändringar detta lett till redovisas i not 43. 

(b) Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standar
der där ändringen ännu inte har trätt i kraft och inte har tilläm
pats i förtid av koncernen: Följande standarder och tolkningar 
av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska 
för koncernens redovisning för räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2011 eller senare, men har inte tillämpats i förtid. 

Standarder, ändringar och tolkningar av bef intliga 
standarder som påverkar koncernen
IFRS 9, ”Financial instruments” (publicerad i november 2009). 
Denna standard är det första steget i processen att ersätta IAS 
39, ”Finansiella instrument: värdering och klassificering”. IFRS 
9 introducerar två nya krav för värdering och klassificering av 
finansiella tillgångar och kommer sannolikt att påverka koncer
nens redovisning av finansiella tillgångar. Standarden är inte till
lämplig förrän för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 men 
är tillgänglig för förtida tillämpning. Dock har standarden ännu 
inte antagits av EU, varför tidigare tillämpning ej är möjlig. Kon
cernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan av IFRS 9 på de 
finansiella rapporterna. 

IAS 24 (omarbetad), ”Upplysningar om närstående”, utgiven 
november 2009. Den ersätter IAS 24, ”Upplysningar om när
stående”, utgiven 2003. IAS 24 (omarbetad) ska tillämpas för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Den 
omarbetade standarden förtydligar och förenklar definitionen 
av en närstående part. Koncernen kommer att tillämpa den 
omarbetade standarden från 1 januari 2011 och bedömer att 
den ej kommer att påverka lämnade upplysningar avseende 
närstående transaktioner. 
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Standarder, ändringar och tolkningar av bef intliga 
standarder som inte bedöms påverka koncernen: 
� ”Klassificering av teckningsrätter” (ändring av IAS 32), gäller 

för räkenskapsår som börjar 1 februari 2010 eller senare
� IFRIC 19, ”Utsläckning av finansiella skulder med egetkapital

instrument” gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2010 
eller senare.

� IFRIC 14 (ändring) ”Förskottsbetalning av ett lägsta fonde
ringskrav”. Ändringen gäller för räkenskapsår som börjar 
den 1 januari 2011. 

� IFRS 7 ”Finansiella instrument”: Upplysningar avseende nya 
upplysningskrav för överförda finansiella tillgångar. Änd
ringen ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 juli 
2011 eller senare. 

Koncernredovisning
(a) Dotterbolag: Dotterbolag är alla de företag (inklusive före
tag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att utforma 
finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer 
med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträt
terna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som 
för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas 
vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande 
inflytande över ett annat företag. Dotterbolag inkluderas i kon
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncern
redovisningen från och med den dag då det bestämmande infly
tandet upphör. Alla transaktioner med andelsägare i dotterbolag 
redovisas baserat på substansen av dessa transaktioner. Resultat 
hänförligt till delägare i dotterbolag, i vilka de är verksamma i, 
likställs med andra former av rörlig ersättning och redovisas 
därför som personalkostnad i resultaträkningen. I koncernens 
rapport över finansiell ställning redovisas dessa delägares andel 
av nettotillgångarna i koncernen som ett innehav utan bestäm
mande inflytande. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv 
utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersätt
ning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller 
övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvär
vade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser 
i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen och eventuellt innehav utan bestämmande infly
tande. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaff
ningsvärdet och det verkliga värdet på identifierbara förvärvade 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som good
will. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det 
förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualför
pliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 
Villkorade köpeskillingar redovisas på förvärvsdagen, till verkligt 
värde, och klassificeras som skulder som därefter omvärderas 
via resultaträkningen. Innehav utan bestämmande inflytande i 
den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv värderas 
antingen till verkligt värde eller till den proportionella andel 
av den förvärvade rörelsens nettotillgångar, som innehas utan 

bestämmande inflytande. Alla förvärvsrelaterade transaktions
kostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen 
under posten ”övriga externa kostnader” i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orea
liserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncern
företag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har 
i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer.

(b)Transaktioner med andelsägare till innehav utan bestäm
mande inflytande: Koncernen behandlar transaktioner med 
innehavare utan bestämmande inflytande som transaktioner 
med koncernens aktieägare. Vid förvärv från innehavare utan 
bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan erlagd 
köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redo
visade värdet på dotterbolagets nettotillgångar i eget kapital. 
Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestäm
mande inflytande redovisas också i eget kapital. 

När koncernen inte längre har ett bestämmande eller bety
dande inflytande, omvärderas varje kvarvarande innehav till 
verkligt värde och ändringen i redovisat värde redovisas i resul
taträkningen. Det verkliga värdet används som det första redo
visade värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen 
av det kvarvarande innehavet som intresseföretag, joint venture 
eller finansiell tillgång. Alla belopp avseende den avyttrade 
enheten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, redovisas 
som om koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga tillgång
arna eller skulderna. Detta kan medföra att belopp som tidigare 
redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet.

(c) Intresseföretag: Kapitalandelsmetoden används för att 
redovisa aktieinnehav som varken är dotterbolag eller samrisk
bolag, men där koncernen kan utöva ett väsentligt inflytande, 
vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % 
och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaff
ningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i intresse
företag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto 
efter eventuella nedskrivningar. 

Intresseföretag inkluderas i koncernredovisningen från och 
med förvärvsdagen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då de avyttras. Transaktioner, balanspos
ter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen 
och dess intresseföretag elimineras i enlighet med koncernens 
andel i intresseföretaget. Även orealiserade förluster elimineras, 
men betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov 
föreligger för den överlåtna tillgången. Resultatandel i intres
seföretag redovisas i den konsoliderade resultaträkningen i 
rörelseresultatet om innehavet avser ett rörelsedrivande intres
seföretag eller i resultat före skatt, på en separat rad i finans
nettot, om innehavet avser en finansiell placering. I båda fallen 
avser resultatandelen andel i intresseföretagets resultat efter 
skatt. Klassificeringen av intresseföretag har tillämpats enligt 
följande under 2010; Intresseföretagen EPI Russia Partners I Oy 
och ANL Kiinteistöt Oy har klassificerats som rörelsedrivande 
intresseföretag. Inga intresseföretag klassificeras för närvarande 
som en finansiell placering. I rapport över finansiell ställning 
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redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde inklusive 
den del som utgörs av goodwill, justerat för utdelningar och 
andel av intresseföretagets resultat efter förvärvsdatumet.

Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer 
med den interna rapportering som lämnas till den högste verk
ställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfat
taren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser 
och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har 
denna funktion identifierats som koncernchef.

Omräkning av utländsk valuta
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta: Poster som ingår i de 
finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är 
värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö 
där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), 
som är Catella AB:s funktionella valuta och koncernens rapport
valuta.

(b) Transaktioner och balansposter: Transaktioner i utländsk 
valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valu
takurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då 
posterna omvärderas. Valutakursvinster och –förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är 
då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, 
då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. Valutakurs
vinster och –förluster som hänför sig till lån och likvida medel 
redovisas i resultaträkningen som övriga finansiella poster. Alla 
övriga valutakursvinster och förluster redovisas i posten övriga 
rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader i resultaträk
ningen.

Förändringar i verkligt värde för värdepapper i utländsk 
valuta, vilka klassificerats som finansiella tillgångar som kan 
säljas, fördelas mellan omräkningsdifferenser som beror på 
förändringar av värdepapprets ursprungliga anskaffningsvärde 
och andra förändringar av värdepapprets redovisade värde. 
Omräkningsdifferenser som hänför sig till förändringar i upplu
pet anskaffningsvärde redovisas i resultaträkningen.

Omräkningsdifferenser för ickemonetära finansiella till
gångar och skulder, såsom aktier som värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen, redovisas i resultaträkningen som en del 
av verkligt värde vinster/ förluster. Omräkningsdifferenser 
för ickemonetära finansiella tillgångar såsom aktier som klas
sificeras som finansiella tillgångar som kan säljas, förs till verkligt 
värdereserven via övrigt totalresultat. 

(c) Koncernföretag: Resultat och finansiell ställning för alla 
koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rap
portvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt  
följande: 

� (a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 
omräknas till balansdagens kurs; 

� (b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträk
ningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida 
denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation 
av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på 
transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader 
till transaktionsdagens kurs), och 

� (c) alla omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven i eget 
kapital. 

Vid konsolideringen förs omräkningsdifferenser, som uppstår 
till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverk
samheter och av upplåning och andra valutainstrument som 
identifierats som säkringar av sådana investeringar, till övrigt 
totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller 
delvis, förs de omräkningsdifferenser som redovisats i övrigt 
totalresultat till resultaträkningen och redovisas som en del av 
realisationsvinsten/förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer 
vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar 
och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansda
gens kurs. 

Klassif icering av tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsent
ligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer 
än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat 
från balansdagen. 

materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
ackumulerad nedskrivning. Avskrivningar baseras på historiska 
anskaffningsvärden och den bedömda nyttjandeperioden. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av till
gångar enligt nedanstående: 
� installationer på annans fastighet   20 % per år eller över 

hyresavtalets löptid 
� datorer och kringutrustning   25–33 % per år
� övriga kontorsmaskiner och 20 % per år

kontorsinventarier 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras vid behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger 
dess bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämfö
relse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och 
redovisas i övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelseför
luster. 
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Immateriella tillgångar
(a) Goodwill: Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvs
dagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på iden
tifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. 
Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som immateriella 
tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt 
nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill 
återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inklu
derar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser 
den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid pröv
ning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de 
kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande 
enheter, fastställda i enlighet med koncernens rörelsesegment, 
som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv där goodwill
posten uppstod.

(b) Varumärken: Varumärken som förvärvats genom ett 
rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. 
Det varumärke som redovisas i koncernens rapport över 
finansiell ställning är ”Catellavarumärket” som bedöms ha en 
obestämbar nyttjandeperiod. Varumärket prövas årligen för 
att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
Den årliga prövningen av varumärkets värde genomförs av en 
extern, till Catella, oberoende part. 

(c) Kundrelationer: Kontraktsportföljer och de därmed 
sammanhängande kundrelationerna i samband med ett rörel
seförvärv identifieras i förvärvsanalysen och redovisas som en 
separat immateriell tillgång. Värderingen av kundrelationerna 
uppkomna vid rörelseförvärv värderas till verkligt värde. Fast
ställandet av verkligt värde bygger på en värderingsmodell som 
baseras på diskonterade kassaflöden. Värderingen baseras på 
omsättningshastigheten och avkastningen för den förvärvade 
portföljen vid förvärvstidpunkten. I modellen utgår en särskild 
kostnad eller ett avkastningskrav i form av en så kallad ”contri
butory asset charge” för de tillgångar som ianspråktas för att 
den immateriella tillgången ska kunna generera någon avkast
ning. Kassaflöden diskonteras genom en vägd kapitalkostnad, 
den så kallade WACC, vilken justeras med hänsyn till de lokala 
räntenivåerna i de länder där förvärven ägt rum. Nyttjandepe
rioden för kontraktsportföljerna och de därmed sammanhäng
ande kundrelationerna baseras på den förvärvade portföljens 
omsättningshastighet som bedöms vara 5 år, vilket motsvarar 
en årlig avskrivningstakt 20 %. Avskrivningen redovisas i posten 
Avskrivningar i resultaträkningen. 

(d) Programvarulicenser: Förvärvade programvarulicenser 
aktiveras på basis av de kostnader som uppstått då den aktu
ella programvaran förvärvats och satts i drift. Dessa aktiverade 
kostnader skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden på 
tre till fyra år.

(e) Uppskjuten skatt avseende immateriella tillgångar: En 
uppskjuten skatteskuld ska beräknas baserad på den lokala 
skattesatsen för skillnaden mellan det bokförda värdet och det 

skattemässiga värdet för den immateriella tillgången. Den upp
skjutna skatteskulden ska upplösas över samma period som den 
immateriella tillgången skrivs av, vilket resulterar i att effekten 
av avskrivningen på den immateriella tillgången neutraliseras 
vad avser den fulla skattesatsen avseende resultat efter skatt. 
Redovisningen av denna uppskjutna skatteskuld redovisas initialt 
genom en motsvarande ökning av goodwill. Ingen uppskjuten 
skatt beaktas avseende koncernmässig goodwill. 

Nedskrivningar av icke-f inansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis 
goodwill, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avse
ende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella 
tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per 
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Återföring av nedskrivningar 
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpnings
område reverseras om det både finns indikation på att ned
skrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en 
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock ald
rig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens 
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade 
värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där 
så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. 

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare 
skälen till nedskrivningar inte längre föreligger och att full betal
ning från kunden förväntas erhållas.

Finansiella tillgångar

Klassif icering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande 
kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella 
tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar som hålles till 
förfall. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finan
siella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen 
av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.

(a) Finansiella t i l lgångar värderade til l 
verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat
räkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel eller 
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som vid första redovisningstillfället identifierats som en post 
värderad till verkligt värde (fair value option). 

Finansiella tillgångar som innehas för handeln: En finansiell 
tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvud
sakligen i syfte att säljas inom kort. De finansiella tillgångar 
som värderas till verkligt värde via resultaträkningen och som 
innehas för handel är koncernens aktie och fondportfölj samt 
de derivat som inte är identifierade som säkringar enligt IAS 39 
Finansiella Instrument. Tillgångar i denna kategori klassificeras 
normalt som omsättningstillgångar, dock bedöms att innehavet 
i Nordic Light Fund kommer att avyttras efter 12 månader var
för detta innehav klassificeras som långfristigt. 

Post värderad till verkligt värde (fair value option): En finan
siell tillgång som vid första redovisningstillfället identifierats som 
en post värderad till verkligt värde klassificeras i denna kategori. 
EETI:s låneportfölj och innehavet i Castello klassificeras i denna 
kategori då det överensstämmer med såväl ursprunglig redo
visning som Catellas uppföljning av dessa tillgångar. Tillgångar i 
denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar till den 
del som avser kommande 12 månaders prognostiserade kassa
flöden medans övrig del av EETI:s låneportföljer och innehavet i 
Castello redovisas som anläggningstillgångar. 

(b) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som 
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassifi
ceras som anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och 
kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra fordringar 
samt Likvida medel i balansräkningen.

(c) Finansiella t i l lgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är deri
vat och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas eller 
inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i 
anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra 
tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut. Catella 
innehar en mindre aktieportfölj med aktier i bland annat Swift 
och Visa som klassificeras i denna kategori.

(d) Tillgångar som hålles t i l l förfall
Finansiella tillgångar som hålles till förfall är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betal
ningar och fastställd löptid och som koncernledningen har för 
avsikt och förmåga att inneha till förfall. Om koncernen skulle 
sälja mer än ett oväsentligt belopp i kategorin finansiella till
gångar som hålles till förfall, måste hela kategorin omklassifice
ras (s.k. tainting) till kategorin finansiella tillgångar som kan säljas. 
Finansiella tillgångar som hålles till förfall ingår i anläggningstill
gångar utom i de fall då förfallotidpunkten ligger mindre än 12 
månader efter rapportperiodens slut, då de klassificeras som 
omsättningstillgångar. Tillgångar i kategorin består av Statskuld
växlar. 

Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärs
dagen – det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller 
sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till 
verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finan
siella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultat
räkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, 
medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträk
ningen. Finansiella tillgångar tas bort från rapport över finansiell 
ställning när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderät
ten. Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar, 
kundfordringar och tillgångar som hålles till förfall redovisas 
efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde 
avseende kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen, resultatredovisas i den period då 
de uppstår och ingår i resultaträkningens post övriga finansiella 
poster. Grunden för att fastställa verkligt värde i denna kategori 
är antingen gällande noterat marknadsvärde eller en värdering 
baserat på en diskonterad kassaflödesanalys utfört av en till 
Catella extern part. Tillgångar som hålles till förfall värderas 
efter anskaffningstidpunkt till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter från 
värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade till verk
ligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen 
som en del av Övriga finansiella poster när koncernens rätt 
att erhålla betalning har fastställts. Omräkningsdifferenser på 
monetära värdepapper redovisas i resultaträkningen, medan 
omräkningsdifferenser på ickemonetära värdepapper redovi
sas i övrigt totalresultat. Förändringar i verkligt värde för mone
tära och ickemonetära värdepapper klassificerade som finan
siella tillgångar som kan säljas redovisas i övrigt totalresultat. När 
värdepapper, som klassificerats som finansiella tillgångar som 
kan säljas, säljs eller skrivs ner, förs ackumulerade justeringar av 
verkligt värde från eget kapital till resultaträkningen som vinster 
och förluster från finansiella instrument.

Ränta på värdepapper som kan säljas som beräknats med 
effektivräntemetoden redovisas i resultaträkningen som en del 
av Ränteintäkter. Utdelning på aktieinstrument som kan säljas 
redovisas i resultaträkningen som en del av Övriga finansiella 
poster när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Nedskrivning av f inansiella t i l lgångar 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns 
objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av till
gångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av 
observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ 
inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av 
betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för 
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en investering i en finansiell placering klassificerad som en finan
siell tillgång som kan säljas. 

Fordringarnas nedskrivningsbehov fastställs utifrån historiska 
erfarenheter av kundförluster på liknande fordringar. Kund
fordringar med nedskrivningsbehov redovisas till nuvärdet av 
förväntade framtida kassaflödena. Fordringar med kort löptid 
diskonteras dock inte. 

Derivatinstrument och säkringsåtgärder 
Derivatinstrument redovisas i rapport över finansiell ställning 
på kontrakts dagen och värderas till verkligt värde, både initialt 
och vid efterföljande omvärderingar. Effekten av omvärderingen 
redovisas i resultaträkningen. Ingen säkringsredovisning enligt 
IAS 39 Finansiella Instrument sker avseende de säkringstransak
tioner Catella genomför, förutom en säkring av en nettoinveste
ring i en utlandsverksamhet (säkring av nettoinvestering). 

Säkring av nettoinvestering
Den andel av vinst eller förlust på ett säkringsinstrument som 
bedöms som en effektiv säkring redovisas i övrigt totalresultat. 
Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen 
redovisas omedelbart i resultaträkningen i posten övriga finan
siella poster. Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital 
redovisas i resultaträkningen när utlandsverksamheten avyttras 
helt eller delvis. 

För fordringar i utländsk valuta som utgör en del av bolagets 
nettoinvesteringar i utländska dotterbolag värderas även dessa 
till balansdagens kurs. Kursdifferenser på dessa fordringar elimi
neras ur resultaträkningen och redovisas direkt i övrigt totalre
sultat. 

Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda 
varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. Om 
betalning förväntas inom ett år, klassificeras de som omsätt
ningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning. 

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga 
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förefaller inom ett år. Om inte, tas de upp som 
långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upp
lupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet 
belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalnings
beloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperio
den, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transak
tionskostnader för upplåningen i den utsträckning det är sanno
likt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. 
I sådana fall redovisas avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. 
När det inte föreligger några bevis för att det är sannolikt att 
delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas, redo
visas avgiften som en förskottsbetalning för finansiella tjänster 
och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid. 

Checkräkningskrediter redovisas som upplåning bland Kort
fristiga skulder i rapport över finansiell ställning. 

aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. 
Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser pos
ter som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. 
I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respek
tive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skat
teregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderbolagets dotterbolag och 
intresseföretag är verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som 
gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga 
skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms 
lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till 
skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skat
temässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade 
värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redo
visas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion 
som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld 
som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt 
resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av 
skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats 
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda upp
skjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskul
den regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att fin
nas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnytt
jas.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som 
uppkommer på andelar i dotterbolag och intresseföretag, för
utom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden 
kan styras av koncernen och det är sannolikt att den temporära 
skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. 



koncernens noter

56 årsredovisning catella 2010

koncernens noter

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns 
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skat
teskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skat
teskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma 
skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller 
olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona 
genom nettobetalningar.

ersättningar till anställda

(a) Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna 
finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag eller 
förvaltaradministrerade fonder, där betalningarna fastställs uti
från periodiska aktuariella beräkningar. Koncernen har avgifts
bestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en 
separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgif
ter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkrings
planer på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen 
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är 
betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de 
förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en 
tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minsk
ning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

Vidare har anställda eller tidigare anställda i koncernen ett 
fåtal pensionslösningar som är försäkrade genom kapitalförsäk
ringar. Dessa redovisas som övriga avsättningar i koncernens 
rapport över finansiell ställning. Värdeförändring av dessa, som 
bygger på förändringen av värdet på de underliggande place
ringarna i dessa försäkringar, redovisas som en personalkostnad. 
Placeringarna i dessa pensionsförsäkringar redovisas som en 
övrig långfristig fordran och värdeförändring av dessa place
ringar redovisas som en personalkostnad. Koncernen har inget 
ansvar att göra ytterligare åtaganden i dessa pensionslösningar.

(b) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då 
en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersätt
ningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen 
är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad 
formell plan utan möjlighet till återkallande; eller att lämna 
ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som 
gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som för
faller mer än 12 månader efter rapportperiodens slut diskonte
ras till nuvärde.

(c) Vinstandels- och bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus och 
vinstandelar, baserat på en formel som beaktar den vinst som 
kan hänföras till moderbolagets aktieägare efter vissa juste
ringar. Koncernen redovisar en avsättning när det finns en legal 
förpliktelse eller en informell förpliktelse på grund av tidigare 
praxis. 

aktierelaterade ersättningar
Koncernen har ställt ut teckningsoptioner som ledande befatt
ningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen erhöll som 
dellikvid vid förvärvet av Catellagruppen. Teckningsoptionerna 
är avräknade till marknadsmässiga villkor. Värdet på dessa optio
ner har fastställts med en optionsvärderings modell (Black & 
Scholes). Dessa teckningsoptioner klassificeras som en aktiere
laterad ersättning.

Vid utställandet av teckningsoptionerna krediteras övrigt 
tillskjutet kapital. När optionerna utnyttjas, emitterar företaget 
nya aktier. Mottagna betalningar, efter avdrag för eventuella 
direkt hänförbara transaktionskostnader, krediteras aktieka
pitalet (kvotvärde) och övrigt tillskjutet kapital när optionerna 
utnyttjas. 

avsättningar
Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav 
redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 
till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och 
beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för 
omstrukturering innefattar kostnader för uppsägning av lea
singavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs för 
framtida rörelseförluster.

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolik
heten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid 
regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. 
En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde 
avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa.

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som 
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används 
en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell 
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och 
de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av 
avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som rän
tekostnad.

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas för sålda tjänster i koncernens löpande 
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och 
rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier 
har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom 
beskrivs nedan. Koncernen grundar sina bedömningar på histo
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riska utfall och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion 
och speciella omständigheter i varje enskilt fall.

Ersättningar som tjänas in successivt genom att tjänster 
utförts till exempel fast pris konsult, rådgivnings eller förvalt
ningsarvoden intäktsförs i takt med att dessa tjänster levereras, 
i praktiken sker detta linjärt över tiden tjänsten avser. Dessa 
intäkter kan antingen vara ett förutbestämt belopp eller en 
procentavgift av exempelvis hanterad volym (exempelvis till
gångar under förvaltning). 

Ersättningar hänförliga till en specifik tjänst eller handling 
intäktsförs i samband med att tjänsten utförs. Till dessa intäk
ter hör provisioner avseende till exempel kortprogram inom 
Banque Invik Cards och valutatjänster samt avgifter avseende 
företagstjänster (bildande av bolag, administration etc.). Dessa 
intäkter kan antingen vara ett förutbestämt belopp eller en 
procentavgift av exempelvis hanterad volym (exempelvis trans
aktioner inom kortprogram eller valutaväxling). 

Prestationsrelaterade intäkter, till exempel prestationsre
laterade arvoden för överavkastning i förvaltning eller vid för
säljningsuppdrag, redovisas i enlighet med gällande avtal om när 
prestationsrelaterat arvode får tas ut. Detta innebär att vid ett 
försäljningsuppdrag av till exempel en fastighet och ersättning är 
en viss procent på kundens försäljningspris av fastigheten som 
enbart utgår när en affär avslutats redovisas först då en legalt 
bindande affärstransaktion av fastigheten skett och på samma 
sätt redovisas performance fee som utgår avseende överavkast
ning mot en fast ställd referensnivå enbart på mättidpunkt som 
vanligtvis är 31 december. 

Provisioner till återförsäljare samt kommissioner till avräk
ningsföretag inom kreditkort och inlösenverksamheten (Ban
que Invik Cards) redovisas som en kostnad i samband med att 
hänförlig intäkt intjänats enligt ovanstående principer.

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektiv
räntemetoden. När värdet på en fordran i kategorin låneford
ringar och kundfordringar har gått ner, minskar koncernen det 
redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs 
av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprung
liga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa 
upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på 
nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till 
ursprunglig effektiv ränta. 

Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning 
har fastställts. 

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med 
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag 
för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resul
taträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernen har enbart 
ingått operationella leasing avtal.

resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i 
koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda 

genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräk
ningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet 
och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effek
ter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporte
rade perioder härrör från utställda teckningsoptioner. Utspäd
ning från optioner påverkar antalet aktier och uppstår endast 
när lösenkursen är lägre än börskursen. 

anläggningstillgångar som innehas till  
försäljning och avvecklade verksamheter
Koncernen tillämpar IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas 
för försäljning och avvecklade verksamheter, vilken behandlar 
klassificering, värdering och upplysningskrav i samband med 
avyttring av anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter.

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper klassificeras som 
anläggningstillgångar som innehas till försäljning och redovisas 
till det lägre av bokfört värde och verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader, om deras bokförda värde återvinns 
huvudsakligen genom en försäljningstransaktion och inte genom 
stadigvarande bruk. Värdering sker i två steg. Först värderas 
alla tillgångar och skulder i enlighet med relevant standard. För 
avyttringsgrupper sker sedan dessutom en värdering som hel
het till det lägre av bokfört värde och försäljningsvärdet med 
avdrag för försäljningskostnader. En omvärdering ska ske vid 
varje bokslutstillfälle som följer efter den ursprungliga redovis
ningen. Avskrivningar ska inte ske på dessa tillgångar från det att 
tillgången omklassificerats till dess att avveckling sker.

En avvecklad verksamhet är en del av en koncerns verk
samhet som representerar en självständig rörelsegren eller 
en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område. I resul
taträkningen redovisas nettoresultatet (efter skatt) från den 
avvecklade verksamheten på en separat rad benämnd årets 
resultat, avvecklade verksamheter. De noter som är relaterade 
till resultaträkningen har därmed justerats för att exkludera de 
avvecklade verksamheterna.

Per 31 december 2010 fanns inga Anläggningstillgångar som 
innehas till försäljning eller avvecklade verksamheter inom 
Catella. Under 2011 har beslut fattats om att Catellakoncer
nens verksamhet ska renodlas och att en försäljningsprocess av 
dotterbolaget Banque Inviks kreditkort och inlösenverksamhet, 
alternativt av hela banken ska påbörjas. Under 2011 kan det bli 
tillämpligt att redovisa denna verksamhet som Anläggningstill
gångar som innehas till försäljning alternativt avvecklade verk
samheter.

Övrigt
Som del i koncernens förvaltningsuppdrag förvaras likvida 
medel tillhöriga klienter på koncernens bankkonton samtidigt 
som motsvarande skuld finns till klienterna. Klientmedel redo
visas i koncernens rapport över finansiell ställning som kort
fristig fordran respektive kortfristig skuld. I kassaflödesanalysen 
behandlas både fordran och skuld som poster inom finansie
ringsverksamheten och påverkar därmed inte kassaflödet.
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NOT 3 FINaNSIeLL rISKhaNTerING
Koncernen exponeras för finansiella risker som till exempel 
ränterisk, valutarisk, finansierings/likviditetsrisk och kreditrisk 
genom den verksamhet som bedrivs. Catellas styrelse granskar 
riskerna och beslutar hur de ska hanteras. Koncernen använder 
derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Koncernens 
ledning tar aktiv del i framtagandet av riktlinjer för riskhante
ringen. Dessa riktlinjer utvärderas och förändras löpande. 
För närvarande har styrelsen beslutat att inte upprätta några 
koncerngemensamma mål och principer för finansiell ställning 
och finansiell riskhantering då koncernens verksamheter och 
struktur ses över och renodlas. Riskhantering bedrivs istället på 
respektive dotterbolagsnivå under överseende av koncernled
ningen.

Med hänsyn till verksamheten inom Kapitalförvaltning finns 
i dessa dotterbolag en speciell riskhanteringsfunktion som är 
fristående från affärsverksamheten och ansvarig rapporterar 
både till respektive dotterbolags verkställande direktör och 
direkt till dotterbolagets styrelse. Koncernledningen är repre
senterad i dessa styrelser och rapporterar vidare till moderbo
lagets styrelse. 

Dotterbolag under tillsyn av respektive lands finansinspek
tion är Banque Invik, Catella Real Estate AG Kapitalanlagege
sellschaft och Catella Fondförvaltning inom verksamhetsgrenen 
Kapitalförvaltning samt Catella Markets och Banque Invik Cor
porate Finance inom verksamhetsgrenen Corporate Finance. 
Dessa dotterbolag har en funktion för regelefterlevnad (”com
pliance”) vilken följer upp dotterbolagens efterlevnad av såväl 
interna och externa regelverk som överenskommelser med 
kunder. Funktionen är fristående från affärsverksamheten i 
respektive dotterbolag och ansvarig rapporterar både till dot
terbolags verkställande direktör och direkt till dotterbolagets 
styrelse. Koncernledningen är representerad i dessa styrelser 
och rapporterar vidare till moderbolagets styrelse. 

Som nämnts ovan sker riskhanteringen på dotterbolags och 
verksamhetsnivå eftersom de olika verksamhetsgrenarna i kon
cernen skiljer sig åt med hänsyn till den verksamhet som bedrivs. 
Av denna anledning beskrivs väsentliga risker inom respektive 
verksamhetsgren separat under respektive riskavsnitt nedan. 
Eftersom Catellas styrelse har beslutat att inleda en försäljnings
process av Banque Inviks kreditkort och inlösenverksamhet, 
alternativt av hela banken, och att dess verksamhet skiljer sig 
väsentligen från resten av koncernen redovisas Catellakoncer
nen exklusive Banque Invik samt Banque Invik separat i nedan 
tabeller. 

Inom Kapitalförvaltning finns koncernens kapitalförvalt
nings och bankverksamhet. Dotterbolagen inom detta verk
samhetsområde handlar inte i finansiella instrument förutom 
i säkringspositioner i förbindelse med kunders transaktioner. 
Dotterbolagen handlar inte eller tar positioner för egen räkning. 
På grund av dotterbolagens försiktiga policy för kreditgivning 
och handel med finansiella instrument är exponeringen för 
risker begränsad. Verksamhetsområdet är huvudsakligen expo
nerat för kreditrisk.

Finansförvaltningen består av EETI:s investeringar i låneport
följer, fondplaceringar och kortfristig placeringsportfölj. EETI:s 
investeringar i låneportföljer, som beskrivs vidare i not 23, är 
huvudsakligen exponerat för kreditrisk men även likviditetsrisk 
beroende på eventuella förändringar i återbetalningstakten av 
låneportföljerna, ränterisk samt valutarisk eftersom lånen är i 
annan valuta än SEK och främst utställda till rörlig ränta. Det 
bokförda, och verkliga värdet, på EETI:s värdepapperiserade 
låneportföljer var vid årets utgång 387 (442) mkr. Fondplace
ringar, som beskrivs vidare i not 23, är huvudsakligen exponerad 
för marknadsprisrisk på värdet av fonderna och de innehav som 
finns i dessa. Bokfört värde, tillika marknadsvärde, på fondpla
ceringar uppgick till 56 (0) mkr vid årsskiftet. Den kortfristiga 
placeringsportföljen beskrivs i not 23. De väsentligaste riskerna 
i den kortfristiga placeringsportföljen är marknadsprisrisk när 
värdet på aktier och optioner förändras samt likviditetsrisk. 
Bokförda värdet, tillika marknadsvärde, på de kortfristiga place
ringsportföljerna var vid årets utgång 15 (66) mkr. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att koncernen, inom en definierad tids
period, inte kan refinansiera sina existerande tillgångar eller är 
oförmögen att möta utökade krav på likviditet. Likviditetsrisk 
innefattar också risken att koncernen tvingas låna till ofördel
aktig ränta eller måste sälja tillgångar med förlust för att kunna 
fullgöra sina betalningsåtaganden.

En väsentlig del av koncernens likviditet är relaterad till Ban
que Invik och övriga Catellakoncernen har ej, med hänsyn till 
de föreskrifter och regler Banque Invik lyder under, tillgång till 
Banque Inviks likviditet. Av denna anledning redovisas nedan 
likviditet och annan information hänförlig till enbart Catella
koncernen exklusive Banque Invik om inte annat anges.

Per den 31 december 2010 uppgick den kortsiktiga likvidi
tetsreserven (likvida medel, kortfristiga placeringar och bekräf
tade men outnyttjade krediter) till 94 % () av koncernens årliga 
försäljning och till 119 % () av koncernens upplåning och låne
skulder. Per den 31 december 2010 motsvarade den långfristiga 
finansieringen 46 % () av koncernens sysselsatta kapital och 
52 % () av koncernens nettoskuld. Per den 31 december 2010 
uppgick den genomsnittliga förfallotiden till 2 år och 2 månader. 

EETI:s huvudsakliga finansiella åtaganden är betalning av 
löpande rörelsekostnader. Dessa åtaganden uppfylls med kas
saflödena från de enskilda lånen i de förvärvade låneportföl
jerna, vilka övervakas av EETI:s fondförvaltare. Därigenom har 
EETI begränsade egna finansiella åtaganden, dock finns för EETI 
risken att få svårigheter med att realisera tillgångar vilket kan 
påverka koncernens möjlighet att få in medel för att underhålla 
sina finansiella åtaganden. Marknaden för underordnade vär
depapper med säkerhet i tillgångar är för närvarande illikvid. 
Många av EETI:s investeringar är således illikvida, dock inte alla. 
Ett fåtal av investeringarna i EETI är overthecounter (OTC) 
transaktioner som inte är registrerade enligt aktuella värdepap
perslagar, vilket begränsar överföring, försäljning, pantsättning 
eller annan disponering av dessa investeringar, förutom när det 
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gäller transaktioner som inte behöver registreras enligt, eller 
på annat sätt följa, dessa lagar. Koncernen bedömer att den 
kort och långfristiga likviditeten är god samt att flexibilitet i 
finansieringen finns. I fall koncernens likviditet skulle förändras 
och om EETI därmed av likviditetsskäl skulle behöva avveckla 
delar av eller hela sin låneportfölj, bestående av värdepapperi
serade europeiska låneportföljer med huvudsaklig exponering 
mot bostäder, kan det finnas begränsade möjligheter att snabbt 
förändra denna portfölj och erhålla ett rimligt pris till följd av 
förändringar i ekonomiska och andra förhållanden. Om EETI 
förvärvar investeringar för vilka det inte finns någon marknad, 
kan EETI ha begränsade möjligheter att förhandla om en sådan 
investering eller få tillförlitlig information om investeringens 
värde eller de risker investeringen är exponerad för.

Nedanstående tabeller sammanfattar Catellakoncernens 
likviditetsrisk exklusive Banque Invik vid utgången av 2010 och 
2009. 

Likviditetsrapport per den 31 december 2009-2010,  
Catella-koncernen exklusive banque Invik (mkr) 

31 december 2010 < 1 år 1 år – 5 år > 5 år Summa

Upplåning 72 172  245

Leverantörsskulder och övriga skulder 72   72

Summa utflöden * -145 -172 0 -317

Kundfordringar och övriga fordringar 194   194

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

62 298 106 466

Summa inflöden * 256 298 106 660

Nettokassaflöden, totalt 112 125 106 343

31 december 2009 < 1 år 1 år – 5 år > 5 år Summa

Leverantörsskulder och övriga skulder 9  - 9

Summa utflöden * -9 0 0 -9

Kundfordringar och övriga fordringar 10 - - 10

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

 226 205 431

Summa inflöden * 10 226 205 440

Nettokassaflöden, totalt 1 226 205 432

* Avser odiskonterade kontraktuella kassaflöden 

Koncernens upplåning och finansiering hanteras av moder
bolaget och holdingbolag inom koncernen. Moderbolagets 
ledning och ekonomifunktion, följer noga rullande prognoser 
för koncernens respektive dotterbolagens likviditetsreserv för 
att säkerställa att koncernen respektive dotterbolagen har till
räckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande 
verksamheten.

För beskrivning av koncernens låneskulder hänvisas till not 
31. För outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit hänvisas 
till not 29.

I kombination med Catellas kassaflöden tillhandahåller ovan 
beskrivna finansieringskällor kort och långsiktig likviditet samt 
flexibilitet i finansieringen av koncernens verksamhet.

Nedanstående tabeller sammanfattar Banque Inviks likvidi
tetsrisk vid utgången av 2010 och 2009. 

Likviditetsrapport per den 31 december 2009-2010,  
banque Invik (mkr) 

31 december 2010 < 1 år 1 år – 5 år > 5 år Summa

Upplåning 75   75

Låneskulder 3 534 31  3 565

Derivatinstrument 1   1

Leverantörsskulder och övriga skulder 23   23

Summa utflöden * -3 633 -31 0 -3 664

Kundfordringar och övriga fordringar 40   40

Lånefordringar 1 169 35  1 204

Derivatinstrument 1   1

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

1   1

Summa inflöden * 1 211 35 0 1 246

Nettokassaflöden, totalt -2 422 4 0 -2 419

31 december 2009 < 1 år 1 år – 5 år > 5 år Summa

Upplåning 238   238

Låneskulder 2 441 4 33 2 478

Derivatinstrument 16   16

Leverantörsskulder och övriga skulder 86   86

Summa utflöden * -2 780 -4 -33 -2 817

Kundfordringar och övriga fordringar 14 - - 14

Lånefordringar 1 110 32 35 1 176

Derivatinstrument 16   16

Summa inflöden * 1 139 32 35 1 205

Nettokassaflöden, totalt -1 641 28 1 -1 612

* Avser odiskonterade kontraktuella kassaflöden 

Dotterbolaget Banque Invik har en löpande uppföljning av 
sin likviditet i enlighet med de regler som gäller för bankens 
verksamhet och en löpande uppföljning av uppfyllelse av såväl 
interna, externa tillsyns eller legala krav.

För beskrivning av koncernens låneskulder hänvisas till not 
31 och för koncernens åtaganden avseende beviljade men ej 
utnyttjade krediter hänvisas till not 36. 

marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för förlust eller sjunkande framtida 
intäkter till följd av förändringar av räntor, valuta och aktiekur
ser, inklusive prisrisk i samband med avyttring av tillgångar eller 
stängning av positioner. Förutom inom Finansförvaltningen är all 
handel med finansiella instrument inom koncernen kundbaserad 
och ingen handel görs i trading eller spekulationssyften. 

Marknadsprisrisk inom Finansförvaltningen: 
De investeringar som görs i kortfristiga placeringar beskrivs i 
not 23. Dessa investeringar är värderade till gällande börskurs 
eller motsvarande per respektive balansdag och är därmed 
främst exponerat för marknadsprisrisk. 

EETI är framför allt exponerat för marknadsprisrisk när vär
det på dess investeringar förändras och vid ränteförändringar 
som minskar eventuella ränteintäkter. Flera av EETI:s investe
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ringar har rörlig ränta eller underliggande tillgångar med rörlig 
ränta och värderas utifrån en marknadsmässig kreditspread 
utifrån en basränta, till exempel EURIBOR. Ökad kreditspread 
kan påverka EETI direkt genom att det inverkar på orealiserade 
vinster eller förluster på portföljinvesteringar, och således även 
EETI:s förmåga att göra vinst på investeringarna, eller indirekt 
genom att det påverkar EETI:s möjlighet att låna och få tillgång 
till kapital. I enlighet med redovisningsprinciperna i not 2 vär
deras placeringen i EETI till verkligt värde via resultaträkningen. 
I not 23 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen framgår EETI:s individuella investeringar och 
det viktade genomsnittet av förväntad rörlig ränta på varje 
investering.

De risker som beskrivits ovan kan resultera i antingen högre 
eller lägre intäkter för Catella. En förändring av +/ 1 procent
enhet samt +/ 10 procentenheter av parametrar i EETI:s fonder 
skulle leda till en förändring av resultat före skatt enligt följande: 
� Effekt* av +/ 1 procentenhet av diskonteringsränta: 13 671 

tkr respektive 15 636 tkr. 
� Effekt* av +/ 1 procentenhet av förväntat kassaflöde från 

investeringarna: 3 991 tkr respektive 3 819 tkr. 
� Effekt** av +/ 10 procentenheter av EUR/SEK valutakursen: 

3 240 tkr respektive 3 240 tkr. 

*) Förändring med anledning av minskning av verkligt värde av EETI låneportföljer.
**) Beräknat på resultatförändring av EETI:s redovisade resultat 2010

De ovan redovisade effekterna ska ses som en indikation på 
en isolerad förändring av nämnd variabel. Om flera faktorer 
avviker samtidigt kan resultatpåverkan förändras.

Marknadsprisrisk inom Kapitalförvaltningen 
I linje med ovan är handel med finansiella instrument enbart 
kundbaserat, dock är dotterbolaget Banque Invik indirekt expo
nerad mot marknadsprisrisk avseende värdet på säkerhet som 
lämnats för kunders lån och andra åtaganden. 

ränterisk
En väsentlig del av koncernens räntebärande tillgångar och skul
der, och därmed ränterisk, är relaterad till Banque Invik med 
hänsyn till dess verksamhet. Övriga koncernens exponering för 
ränterisk skiljer sig väsentligen från detta. Av denna anledning 
redovisas nedan ränterisk och annan information hänförlig till 
enbart Catellakoncernen exklusive Banque Invik om inte annat 
anges. 

Ränterisk är risken att koncernens nettoresultat påverkas till 
följd av förändringar i det allmänna ränteläget. Koncernen har 
upptagit lånefinansiering i huvudsak i SEK med rörlig ränta för 
egen verksamhetsfinansiering. Detaljerad information om dessa 
skulder återfinns i not 31. Moderbolaget analyserar och följer 
löpande upp sin exponering för ränterisk.

Koncernens räntebärande skulder och tillgångar per valuta, Catella-koncernen exklusive banque Invik

31 december 2010
Belopp,  

mkr
Löptid  
(dagar)

Årets  
genomsnittliga 

räntekostnader  
och -intäkter, %

Ränta  
+1%

Nettoeffekt på 
resultaträkningen  

vid ökning 1%, mkr
Ränta  

-1%

Nettoeffekt på 
resultaträkningen vid  

minskning 1%, mkr

EURskulder 0

SEKskulder 244

NOKskulder 1

Skulder i Övriga valutor 0

Summa skulder -245 159 3,6 % 4,6 % -2 2,6 % 2

EURtillgångar 483

USDtillångar 5

SEKtillgångar 73

GBPtillgångar 2

NOKtillgångar 6

DKKtillgångar 10

Tillgångar i Övriga valutor 0

Summa tillgångar 575 59 7,5 % 8,5 % 6 6,5 % -6

31 december 2009
Belopp,  

mkr Löptid (dagar)

Årets  
genomsnittliga 

räntekostnader  
och -intäkter, %

Ränta  
+1%

Nettoeffekt på 
resultaträkningen  

vid ökning 1%, mkr
Ränta  

-1%

Nettoeffekt på 
resultaträkningen vid  

minskning 1%, mkr

Summa skulder 0 - - - - - -

EURtillgångar 456

USDtillångar 0

SEKtillgångar 168

GBPtillgångar 1

NOKtillgångar 4

DKKtillgångar 1

Summa tillgångar 629 62 5,9 % 6,9 % 6 4,9 % -6
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Information om koncernens nettoskuldsprofil samt en käns
lighetsanalys framgår på föregående sida och nedan tillsammans 
med upplysningar om räntebindningstider. Kassaflöde i rela
tion till nettoskuld uppgick per den 31 december 2010 till 0,07 

(0,41). Koncernens räntetäckningsgrad, ett mått på förmågan 
att betala räntekostnaderna, uppgick till 13,8 per den 31 decem
ber 2010 (). 

Koncernens räntebärande skulder och tillgångar per valuta, banque Invik

31 december 2010
Belopp,  

mkr
Löptid  
(dagar)

Årets  
genomsnittliga 

räntekostnader  
och -intäkter, %

Ränta  
+1%

Nettoeffekt på 
resultaträkningen vid 

ökning 1%, mkr
Ränta  

-1%

Nettoeffekt på 
resultaträkningen vid  

minskning 1%, mkr

EURskulder 1 800

USDskulder 790

SEKskulder 737

GBPskulder 158

CHFskulder 57

NOKskulder 39

DKKskulder 18

Skulder i Övriga valutor 43

Summa skulder -3 641 30 0,4 % 1,4 % -36 -0,6 % 36

EURtillgångar 2 089

USDtillångar 754

SEKtillgångar 743

GBPtillgångar 157

CHFtillgångar 54

NOKtillgångar 39

DKKtillgångar 18

Tillgångar i Övriga valutor 46

Summa tillgångar 3 899 11 1,1 % 2,1 % 39 0,1 % -39

Banque Invik,  
31 december 2009 Belopp, mkr Löptid (dagar)

Årets  
genomsnittliga 

räntekostnader  
och -intäkter, %

Ränta  
+1%

Nettoeffekt på 
resultaträkningen vid 

ökning 1%, mkr
Ränta  

-1%

Nettoeffekt på 
resultaträkningen vid  

minskning 1%, mkr

EURskulder 901

USDskulder 847

SEKskulder 733

GBPskulder 135

CHFskulder 64

NOKskulder 28

DKKskulder 9

Skulder i Övriga valutor 15

Summa skulder -2 732 30 1,3 % 2,3 % -27 0,3 % 27

EURtillgångar 1 246

USDtillångar 839

SEKtillgångar 708

GBPtillgångar 141

CHFtillgångar 77

NOKtillgångar 28

DKKtillgångar 12

Tillgångar i Övriga valutor 16

Summa tillgångar 3 066 13 1,8 % 2,8 % 31 0,8 % -31

Ränterisk är speciellt i fokus inom Banque Invik, som ingår i 
verksamhetsområdet Kapitalförvaltning. Banque Inviks ränterisk 
exponering är dock begränsad då det vanligtvis finns matchande 
räntebärande placeringar med liknande villkor som ränteåta

gande alternativt med en räntemarginal till Banque Inviks fördel. 
Banque Invik analyserar och följer löpande upp sin exponering 
för ränterisk. 
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Valutakursrisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker 
som uppstår från olika valutaexponeringar. Valutarisk uppstår 
genom affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder 
samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter

Förutom i Banque Invik bedrivs den största delen av verk
samheten i samma land som dotterbolag är lokaliserade i och 
därmed sker transaktioner i samma valuta som i dotterbolagets 
rapporterings valuta. Därmed är transaktionsexponer ingen 
be grän sad vilket beskrivs vidare nedan. Inom dotterbolaget 
Banque Invik bedrivs en kortverksamhet där innehavare av 
betal och kreditkort gör transaktioner i olika valutor som 
avräknas i bankens clearing system. Denna avräkning sker dag
ligen i utländska valutor. För att minska denna risk avyttras de 
uppbyggda positionerna dagligen.

Finansiering av utländska til lgångar – omräkningsrisk
Omräkningsrisken är risken för att värdet i svenska kronor 
avseende eget kapital i utländska valutor fluktuerar på grund 

av förändringar i valutakurserna. Catellas sysselsatta kapital i 
utländsk valuta uppgick per den 31 december 2010 till 137 mkr 
(32). Sysselsatt kapital finansieras genom lån i lokal valuta samt 
eget kapital. Det betyder att Catella ur ett koncernperspek
tiv har eget kapital i utländska valutor som är exponerat för 
förändringar i växelkurser. Denna exponering leder till att en 
omräkningsrisk uppstår och därmed till att ogynnsamma valuta
kurs förändringar kan inverka negativt på koncernens utländ
ska nettotillgångar vid omräkning till SEK. I syfte att minimera 
påverkan av valutakursförändringar på koncernens egna kapital 
så strävar Catella att långsiktigt matcha tillgångar och skulder 
i utländsk valuta, inklusive koncernens finansiering i utländsk 
valuta, när detta är möjligt. 

Tabellerna nedan visar hur koncernens sysselsatta kapital 
fördelar sig per valuta samt dess finansiering. De visar också 
en känslighetsanalys för nettoskuld och sysselsatt kapital vid 
förändringar i växelkursen för SEK. Koncernens resultaträkning 
påverkas av att utländska dotterbolags resultaträkningar omräk
nas till SEK. 

Sysselsatt kapital och finansiering per valuta, 2009 – 2010 (mkr)

31 December 2010 EUR USD GBP CHF NOK DKK
Övriga 
valutor

Summa 
utländska 

valutor SEK
Summa 

koncern

Summa 
koncern 
+10% 1)

Summa 
koncern 
-10% 1)

Sysselsatt kapital, Catellakoncernen 
exklusive Banque Invik

122 0 19 0 10 7 0 137 234 371 385 357

Nettoskuld, Catellakoncernen exklusive 
Banque Invik

483 5 2 0 6 10 0 502 171 331 381 281

Innehav utan bestämmande inflytande, 
Catellakoncernen exkl. Banque Invik

10    3 2 0 15 21 36 38 35

Nettoexponering, Catella-koncernen 
exklusive banque Invik

595 5 17 0 -7 14 0 624 42 665 728 603

Nettoskuldsättningsgrad, Catella
koncernen exklusive Banque Invik

0,8 1,1 0,1 0,0 1,4 0,6 0,4 0,8 2,7 0,5 0,5 0,4

Nettoexponering, Banque Invik 330 25 1 2 0 0 3 305 5 311 341 280

Koncernens nettoexponering 925 -20 16 -2 -7 14 3 929 47 976 1 069 883

31 December 2009 EUR USD GBP CHF NOK DKK
Övriga 
valutor

Summa 
utländska 

valutor SEK
Summa 

koncern

Summa 
koncern 
+10% 1)

Summa 
koncern 
-10% 1)

Sysselsatt kapital, Catellakoncernen 
exklusive Banque Invik

11 0 44 0 23 0 0 32 21 53 56 49

Nettoskuld, Catellakoncernen exklusive 
Banque Invik

456 0 1 0 4 1 0 461 168 629 675 583

Innehav utan bestämmande inflytande, 
Catellakoncernen exklusive Banque Invik

26       26  26 29 24

Nettoexponering, Catella-koncernen 
exklusive banque Invik

440 0 45 0 -19 1 0 467 188 655 702 608

Nettoskuldsättningsgrad, Catella
koncernen exklusive Banque Invik

1,0 1,0 0,0  0,2 1,0  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Nettoexponering, Banque Invik 357 16 6 12 1 3 1 395 25 370 409 330

Koncernens nettoexponering 797 16 50 12 -20 3 1 861 164 1 025 1 111 939

1) Förändringar i sysselsatt kapital till följd av valutaförändringar redovisas i övrigt totalresultat och påverkat därmed inte årets resultat. 
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Transaktionsrisk
Transaktionsrisk är risken för påverkan på koncernens nettore
sultat till följd av att värdet på de kommersiella flödena i utländ
ska valutor ändras vid förändringar i växelkurserna. Eftersom 
koncernens operativa verksamhet till stor del ligger i utländska 
dotterbolag med funktionella valutan EUR eller annan utländsk 
valuta så slår kursförändringar mellan dessa valutor och SEK ige
nom på koncernens resultat.

På balansdagen hade dotterbolagen inom Catella exklu
sive Banque Invik inte några väsentliga skulder eller tillgångar i 
utländsk valuta som gav en nettoexponering i annan valuta än 
bolagens redovisningsvaluta förutom avseende vissa koncern
mellanhavanden.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken för förluster till följd av att en kredittagare 
inte förmår fullgöra sina skyldigheter gentemot Catella. Kredi
trisk avser alla fordringar och potentiella fordringar, det vill säga 
fordringar som kan uppstå genom Banque Inviks kortverksam
het, på företag, finansiella företag, offentlig förvaltning och pri
vatpersoner. 

Kreditrisk – kund och lånefordringar
Risken för kundförluster är generellt låg i koncernen. Detta 
beror på ett flertal olika faktorer. En stor del av motparterna 
är välkända medelstora och större kunder, där det finns en eta
blerad, långsiktig relation. Detta resulterar i stabila inbetalnings
strömmar. Nya kunders kreditvärdighet prövas. Den försäljning 
och de transaktioner som genereras av kundportföljen är också 
diversifierad på flera sätt, där det viktigaste är att inga eller få 
kunder utgör en väsentlig del av den totala försäljningen eller 
utlåning. En enstaka kunds betalningsinställelse har därmed liten 
effekt totalt sett. Motparter och lånefordringar är godkända i 
enlighet med den attestordning som finns i koncernen och spe
cificeras ytterligare för Kapitalförvaltning nedan. Vidare utför 
Catella sina tjänster till geografiskt spridda kunder inom ett stort 
antal sektorer inklusive offentlig sektor, finanssektorn och fast
ighetsbolag. Därmed är exponeringen mot en finansiell nedgång 
i en enskild sektor eller region relativt begränsad. Sammanta
get innebär detta stabila betalningsströmmar vad avser den 
genererade försäljningen och utlåningen, vilket också bekräftas 
av den låga nivån av kundförluster som trots en ökning under 
den rådande lågkonjunkturen ligger i genomsnitt under 0,1 % av 
försäljningen och 0,6 % av utlåningen över de senaste två åren. 

Kreditrisk – Kapitalförvaltning
Verksamhetsområdets kreditrisk är främst koncentrerad till 
Banque Invik som ingår i verksamhetsområdet och är relaterad 
till dels placeringar, lån till kunder, kreditkortsfordringar och 
andra åtaganden mot motparter. 

Den kreditpolicy som reglerar denna verksamhet anger föl
jande:

� Placeringar hos kreditinstitut och banker görs endast hos 
”first class” banker med beloppsgränser fastställda av ban
kens styrelse. 

� Lån till kunder görs mot säkerheter i likvida medel, note
rade värdepapper och/eller garantier. Marknadsvärdet av 
säkerheter för lån ska alltid uppgå till minst 140 % av lånet. 
Per den 31 december 2010 uppgick marknadsvärdet av 
säkerheter på lån till 253 % (326 %)
Alla lån måste godkännas av Banque Inviks kreditkommitté 

som består av medlemmar i bankens ledning. I tillägg, så måste 
lån som överstiger 1 mEUR godkännas av en av bankens styrel
seledamöter och lån som överstiger 5 mEUR skall godkännas av 
två av bankens styrelseledamöter. Koncernledningen och även 
moderbolagsstyrelsen är representerad i Banque Inviks styrelse 
och deltar därför aktivt i dessa beslut.

Kortverksamheten innehåller kreditrisk i form av kredit som 
ges på betal och kreditkort, motpartsrisker i kortsystemet och 
kreditrisk för kortinlösenkunder. Kreditförluster för kortinlö
senkunder kan uppstå om inlösenkunden vid en default inte har 
uppfyllt sina åtaganden exempelvis leverat varan eller tjänsten. 
För att minska kreditrisken för inlösenkunder låser Banque Invik 
en andel av omsättningen som sker inom kortsystemet som 
säkerhet. Se vidare not 29 för information om spärrade medel.

Kreditrisk – Finansförvaltning
Merparten av EETI:s investeringar består av innehav i och/eller 
ekonomisk exponering för värdepapper som är underordnade 
ur betalningshänseende och rankas lägre än värdepapper som 
är säkrade av eller representerar ägande i samma tillgångsslag. 
Vid utebliven betalning från en emittent i sådana investeringar, 
har innehavare av högre rankade värdepapper från emittenten 
rätt till betalning före EETI. Vissa av EETI:s investeringar har 
också strukturella inslag som gör att betalning av räntor och/
eller kapitalbelopp går till högre rankade värdepapper som är 
säkrade av eller representerar ägande i samma tillgångsslag vid 
utebliven betalning eller när förlusten överstiger vissa nivåer. 
Detta kan medföra avbrott i det intäktsflöde som EETI har 
räknat med från sin investeringsportfölj. Även om innehavare 
av värdepapper med säkerhet i tillgångar vanligtvis har fördelen 
att ha hög rankad säkerhet, övergår kontrollen över tidpunkt 
och metod för avyttring av sådan säkerhet vid utebliven betal
ning vanligtvis till innehavare av de högst rankade utestående 
värdepappren. Det finns inga garantier för att intäkterna från en 
sådan försäljning av säkerhet kommer att räcka för att återbe
tala EETI:s investeringar till fullo.

EETI försöker minska kreditrisken genom att aktivt bevaka 
sin investeringsportfölj och underliggande kreditkvalitet på 
innehaven. EETI har strävat efter att minimera kreditrisken 
ytterligare genom att etablera en diversifierad portfölj i termer 
av geografisk fördelning, utfärdare, administratör och emittent. 
EETI har inte för avsikt att genomföra annan kreditsäkring än 
att i enstaka fall säkra kreditexponeringen vid enskilda investe
ringar. Under 2010 har ingen kreditsäkring genomförts.
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Förskottsbetalningsrisk hänför sig till möjligheten att enskilda 
låntagare förtidsbetalar hypotekslån som står som säkerhet 
för EETI:s låneportföljer. I sina värderingar tar EETI hänsyn till 
en förväntad förskottsbetalningsgrad på de lån som står som 
säkerhet för EETI:s investeringar, men EETI:s investeringar och 
de tillgångar som står som säkerhet för dem kan betalas till
baka tidigare än väntat och påverka värdet på EETI:s portfölj. 
EETI:s fondförvaltare ser över förskottsbetalningsantagandena 
varje kvartal och gör uppdateringar när så krävs. Antagandena 
ses över genom att informationen om de underliggande lånens 
resultat granskas. Förskottsbetalningsgraden påverkas av rän
teförändringar och en rad ekonomiska, geografiska och andra 
faktorer utanför EETI:s kontroll och som följaktligen inte kan 
förutses med säkerhet. Nivån och tidpunkten för låntagares 
förskottsbetalningar av hypotekslån som står som säkerhet för 
vissa investeringar kan få en negativ effekt på de intäkter som 
EETI får från dessa investeringar.

Med risk för utebliven betalning avses risken för att enskilda 
låntagare inte kan betala fastställd ränta och amortering på för
fallodagen. I sina värderingar tar EETI hänsyn till förväntad grad 
av utebliven betalning och förväntad förlust på en viss nivå, men 
EETI:s investeringar kan drabbas av större förluster om de ute
blivna betalningarna blir högre. Risken för utebliven betalning 
hanteras av EETI:s fondförvaltare som regelbundet ser över 
innehaven. Fondförvaltaren går varje kvartal igenom de olika 
antagandena och gör uppdateringar där så krävs. Antagandena 
ses över genom att informationen om de underliggande lånens 
resultat granskas. Graden av risk för utebliven betalning påver
kas av ränteförändringar och en rad ekonomiska, geografiska 
och andra faktorer utanför EETI:s kontroll och som följaktligen 
inte kan förutses med säkerhet. Nivån och tidpunkten för lånta
garnas uteblivna betalningar av hypotekslån som står som säker
het för vissa investeringar kan få en negativ effekt på de intäkter 
som EETI får från dessa investeringar.

Finansiella t i l lgångars kreditvärdighet
Nedan tabell redovisar finansiella tillgångas kreditvärdighet för 
Catellakoncernen exklusive Banque Invik och för Banque Invik 
separat. 

Finansiella tillgångars kreditvärdighet,  
Catella-koncernen exklusive banque Invik (mkr) 

31 december 2010
Kund-

fordringar

Tillgångar värde   - 
rade till verkligt  

värde via resultat

Bankmedel 
och kortfristig 

bankinlåning Summa

Motparter med extern kreditrating*: 

AAA 4  9 13

AA 6  3 9

AA 1  160 161

A+ 18  18

A   18 18

A 1   1

BBB 0   0

BB+ 2   2

B  125  125

32 125 191 348

Motparter utan extern kreditrating: 

Företag 88 285  374

Fonder 9 56  65

Finansiella företag 3  7 10

Offentlig förvaltning 3   3

Privatpersoner 11   11

114 341 7 463

Summa 146 466 198 811

31 december 2009
Kund-

fordringar

Tillgångar värde   - 
rade till verkligt  

värde via resultat

Bankmedel 
och kortfristig 

bankinlåning Summa

Motparter med extern kreditrating*: 

AAA   7 7

AA   2 2

AA   33 33

A+   0 0

A   130 130

B  146  146

0 146 171 317

Motparter utan extern kreditrating: 

Företag  66  66

Finansiella företag   27 27

Privatpersoner  285  285

0 351 27 377

Summa 0 497 198 695

*) Standard & Poor’s långfristiga kreditrating har använts
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Finansiella tillgångars kreditvärdighet, banque Invik (mkr)

31 december 2010
Kund-

fordringar
Låne-

fordringar
Derivat-

instrument
Tillgångar som 

kan säljas

Tillgångar 
värderade till 
verkligt värde 

via RR

Tillgångar  
som hålles  

till förfall

Bankmedel 
och kortfristig 

bankinlåning Summa

Motparter med extern kreditrating*: 

AAA      13 59 72

AA+   1    319 320

AA       329 329

AA       434 434

A+    11   590 601

A       319 319

A       306 306

B       31 31

BBB+ 36       36

36 0 1 11 0 13 2 388 2 449

Motparter utan extern kreditrating: 

Företag  769      769

Finansiella företag    0   293 293

Fonder     1   1

Privatpersoner  435      435

0 1 204 0 0 1 0 293 1 498

Summa 36 1 204 1 12 1 13 2 681 3 948

31 december 2009
Kund-

fordringar
Låne-

fordringar
Derivat-

instrument
Tillgångar som 

kan säljas

Tillgångar 
värderade till 
verkligt värde 

via RR

Tillgångar  
som hålles  

till förfall

Bankmedel 
och kortfristig 

bankinlåning Summa

Motparter med extern kreditrating*: 

AAA       41 41

AA+   16    730 745

AA       18 18

AA       714 714

A+    13   21 35

A       15 15

BB       42 42

BBB+    10    10

0 0 16 24 0 0 1 580 1 619

Motparter utan extern kreditrating: 

Företag  693      693

Finansiella företag    0   294 295

Privatpersoner  482      482

0 1 176 0 0 0 0 294 1 470

Summa 0 1 176 16 24 0 0 1 874 3 090

*) Standard & Poor’s långfristiga kreditrating har använts

Utöver ovanstående lånefordringar har Banque Invik ett antal 
åtaganden mot sina kunder. Koncernens åtagande avseende 
beviljade men ej utbetalda krediter anges i not 36.
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Geograf isk koncentration av kreditrisker
Ovan tabell redovisar den geografiska koncentrationen av 
kredit risker. 

Kapitalrisk och kapitalhantering
Målet med koncernens kapitalstruktur är att visa god avkast
ning till aktieägarna genom att upprätthålla en optimal kapital
struktur syftande till att göra kostnaderna för kapital så låga 
som möjligt samt i de dotterbolag det är relevant uppnå de 
krav på finansiell stabilitet som ställs på dotterbolagen. Kon
cernens kapitalisering skall vara riskbaserad och utgå från en 
bedömning av den samlade risknivån i verksamheten. Den skall 
också vara framåtblickande, i överensstämmelse med lång och 
kortsiktiga affärsplaner och med den förväntade makroekono
miska utvecklingen. Bedömning av kapitalet görs med relevanta 
nyckeltal såsom förhållandet mellan nettoskulden och det egna 
kapitalet. Per den 31 december är nettoskuld i förhållande till 
eget kapital 0,5 (0,9). 

För vissa av dotterbolagen i koncernen, främst inom Kapi
talförvaltning ställs krav på kapitaltäckning. Vid förändringar i 
regelverk samt förändring i respektive dotterbolags tillgångs
massa och relaterade risker kan ytterligare kapital krävas för 
att uppfylla kapitaltäckningsregler framöver. Dotterbolagen och 
koncernen följer löpande upp dessa kapitaltäckning och relate
rade krav för att säkerställa dess efterlevnad. För dotterbolag 
under tillsyn där kapitaltäckningskrav finns har dessa uppnåtts 
såväl under året som per 31 december 2010. 

Verkligt värde hierarki för värdering av 
f inansiella tillgångar och skulder
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verk
ligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin 
gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande:

Noterade (ojusterade) marknadspriser
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv 
marknad baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. 
En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en 
börs, mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst eller övervak
ningsmyndighet finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa 
priser representerar verkliga och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner på armlängds avstånd. Det noterade 
marknadspris som används för koncernens finansiella tillgångar 
är den aktuella köpkursen. De investeringar som återfinns i 
tabellen nedan i kolumnen för noterade marknadspriser utgörs 
främst av aktieinnehav i OMX och AIM LSE klassificerade som 
värdepapper som innehas för handel eller finansiella tillgångar 
som kan säljas.

Värderingstekniker som använder observerbar   
marknadsdata 
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en 
aktiv marknad (till exempel OTCderivat eller vissa fonder) fast
ställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så stor 
utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns 
tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten 

Geografisk koncentration av kreditrisker i finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar Poster inom linjen

2010 2009 2010 2009

mkr
Catella-koncernen  
exkl. Banque Invik Banque Invik

Catella-koncernen  
exkl. Banque Invik Banque Invik

Catella-koncernen  
exkl. Banque Invik Banque Invik

Catella-koncernen  
exkl. Banque Invik Banque Invik

Luxemburg  2 045 27 2 163 26 1 487 22 4 077

Sverige 190 743 182 452 217 86 1 106

USA  815  61  122  129

UK  157 44 40  773  30

Tyskland 145  92  98 2  1

Spanien 121  139  118   57

Nederländerna 111  128  111 0  1

Frankrike 109  32 90 54 8  0

Schweiz  54  63  680  1

Portugal 54  39  56   

Norge 9 39 0 3 6   2

Danmark 24 18  1 10 2  1

Finland 29    27   

Monaco      92  

Guernsey    21 14 66  

Gibraltar      43  

Jersey      43  

Andorra      43  9

Cypern    36  32  33

Malta    26  23  6

Bahamas      18  

Övriga länder 20 77 10 134 3 16  5

Totalt 811 3 948 695 3 090 740 3 536 23 4 458
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utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som 
krävs för verkligt värde värderingen av ett instrument är obser
verbara återfinns instrumentet i kolumnen Värderingstekniker 
som använder observerbar marknadsdata i tabellen nedan. 
De investeringar som återfinns i tabellen nedan i kolumnen för 
värderingstekniker som använder observerbar marknadsdata är 
andelar i Nordic Light Fund och vissa aktier innehav som tex i 
Swift och Visa som kommer konverteras till noterade aktier vid 
framtida datum.

Värderingstekniker som använder icke-observerbar   
marknadsdata
I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observer
bar marknadsinformation klassificeras det berörda instrument 
i denna kategori. Specifika värderingstekniker som används för 
att värdera finansiella instrument är beräkning av diskonterade 
kassaflöden för att fastställa verkligt värde för resterande 
finansiella instrument. De finansiella instrument som återfinns i 
denna kategori är värdet på EETI’s investeringar i värdepappe
riserade låneportföljer. Dessa värderas till verkligt värde vilket 
fastställts baserat på prognostiserade diskonterade kassaflöden. 
EETI beskrivs vidare i not 23. Vidare ingår det onoterade aktie
innehavet i Castello SGR i denna kategori. 

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2010 

mkr
Noterade  

marknadspriser

Värderingstekniker som  
använder observerbar  

marknadsdata

Värderingstekniker som  
använder icke-observerbar  

marknadsdata Totalt

Tillgångar   

Derivatinstrument  1  1

Finansiella tillgångar som kan säljas  12  12

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

36 36 395 467

Summa tillgångar 36 49 395 479

Derivatinstrument  1  1

Summa skulder 0 1 0 1

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2009 

mkr
Noterade  

marknadspriser

Värderingstekniker som  
använder observerbar  

marknadsdata

Värderingstekniker som  
använder icke-observerbar  

marknadsdata Totalt

Tillgångar   

Derivatinstrument  16  16

Finansiella tillgångar som kan säljas  24  24

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

66  431 497

Summa tillgångar 66 40 431 536

Derivatinstrument  16  16

Summa skulder 0 16 0 16

Förändringar i instrument i kategori värderingstekniker som använder icke-observerbar marknadsdata under 2009 och 2010 

2010 2009

mkr
Finansiella tillgångar värde rade 

till verkligt värde via RR
Finansiella tillgångar värde  

rade till verkligt värde via RR

Per 1 januari 431 

Överföringar från andra kategorier  

Ökning genom rörelseförvärv 23 421

Anskaffningar 1 

Avyttringar 6 

Amorteringar 12 6

Vinster och förluster redovisade i 
resultaträkningen

2 24

Kapitaliserade ränteintäkter 17 11

Valutakursdifferenser 56 19

Per 31 december 395 431

En känslighetsanalys för förändringar av väsentliga parametrar av innehavet i EETI (Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen) lämnas ovan i avsnitt avseende Marknadsprisrisk inom Finansförvaltningen. 



koncernens noter

68 årsredovisning catella 2010

koncernens noter

Finansiella instrument per kategori
I rapport över koncernens finansiella ställning framgår hur finan
siella instrument fördelar sig per kategori varmed ingen ytterli
gare upplysning om kategori lämnas i not.

NOT 4 VIKTIGa uPPSKaTTNINGar 
OCh beDÖmNINGar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och base
ras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förvänt
ningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden.

Viktiga uppskattningar och antaganden för  
redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verk
liga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
behandlas i huvuddrag nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella 
t i l lgångar med obestämbar livslängd
Koncernen har goodwill om 223 mkr och varumärke om 
50 mkr som är föremål för en årlig bedömning av nedskrivnings
behov i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 
2 och som sker årligen under tredje kvartalet. En bedömning av 
återvinningsvärde görs utifrån beräkningar och uppskattningar. 
Förvärvet, genom vilken goodwill och varumärke konsolideras 
från 30 september 2010, kommer för första gången att prövas 
för nedskrivningsbehov under tredje kvartalet 2011. Se vidare 
not 18.

Värderingen av kund- och lånefordringar, reservering   
för kund- och lånefordringsförluster samt andra   
åtaganden mot motparter 
Totalt uppgår kundfordringar och lånefordringar till 1 387 mkr 
(1 176) och utgör därmed tillsammans en av de största posterna 
i rapport över finansiell ställning. Kund och lånefordringar 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde netto efter reservering 
för kundförluster. Reserveringen för kundförluster om –34 mkr 
(0) och lånefordringsförluster om –34 mkr (36) är föremål för 
kritiska uppskattningar och bedömningar. Ytterligare informa
tion om kreditrisk i kund och lånefordringar finns i not 25, 26 
och i not 3. Vidare finns åtaganden för ej utnyttjade beviljade 
lånekrediter om 3 194 mkr (2 137) som beskrivs i not 36 samt 
kreditrisk för kortinlösenkunder och motpartsrisk i kort och 
avräkningssystem. I fall de antaganden, som bygger såväl på 
historisk statistik som individuella bedömningar, skulle skilja sig 
från slutligt utfall kan de gjorda reserveringarna för dessa risker 
vara otillräckliga och ytterligare kostnader kan därmed uppstå i 
kommande perioder.

Värdering av värdepapperiserade låneportföljer
Per 31 december 2010 är värdet på EETI låneportföljer 387 mkr 
(442). Värderingen av EETI:s låneportfölj baseras på ett stort 
antal parametrar inklusive uppskattade framtida kassaflöden 
som beskrivs i not 3 Finansiell riskhantering. Marknaden för 
EETI låneportföljer, underordnade värdepapper med säkerhet 
i tillgångar, är för närvarande illikvid. Många av EETI:s investe
ringar är således illikvida, dock inte alla. Som ett resultat av detta 
inkluderar värderingsmodellen ett antal parametrar som är icke 
observerbar marknadsdata vilket leder till en väsentlig osäker
het. Förändringar i de bedömningarna som underligger de valda 
parametrarna skulle resultera i en förändring av det verkliga 
värdet på EETI låneportfölj i koncernens rapport över finansiell 
ställning och en sådan förändring skulle kunna vara väsentlig. 
Det är inte möjligt att kvantifiera sannolikheten i fall de gjorda 
antaganden skulle vara felaktiga och därmed leda till en felaktig 
värdering av portföljen. För ytterligare information och känslig
hetsanalys hänvisas till not 3. 

Värderingen av identif ierbara til lgångar och skulder i 
samband med förvärv av dotterbolag/verksamheter
Värderingen av identifierbara tillgångar och skulder i samband 
med förvärv av dotterbolag eller verksamheter innefattar som 
ett led i fördelningen av köpeskillingen att såväl poster i det för
värvade bolagets balansräkning såväl som poster vilka ej varit 
föremål för redovisning i det förvärvade bolagets balansräkning 
såsom kundrelationer skall värderas till verkligt värde. I normala 
fall föreligger inte några noterade priser för de tillgångar och 
skulder vilka skall värderas, varvid olika värderingstekniker 
måste tillämpas. Dessa värderingstekniker bygger på ett flertal 
olika antaganden. Andra poster som kan vara svåra att såväl 
identifiera som att värdera är ansvarsförbindelser som kan ha 
uppstått i det förvärvade bolaget, till exempel tvister. Samt
liga balansposter är därmed föremål för uppskattningar och 
bedömningar. För ytterligare information avseende förvärv 
hänvisas till not 38.

Redovisning av inkomstskatt , mervärdesskatt 
och andra skatteregler
Redovisning av inkomstskatt, mervärdeskatt och andra skatter 
baseras på gällande regler i de länder där koncernen bedriver 
verksamhet. På grund av den samlade komplexiteten i alla regler 
om skatt och redovisning av skatter bygger tillämpningen och 
redovisning på tolkningar samt uppskattningar och bedömningar 
av möjliga utfall. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skill
nader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Det är främst två typer av antaganden och bedöm
ningar som påverkar den redovisade uppskjutna skatten. Det är 
antaganden och bedömningar för att dels fastställa det redo
visade värdet på olika tillgångar och skulder, dels bedömningar 
huruvida det kommer att finnas framtida skattepliktiga vinster 
så att den temporära skillnaden kommer att kunna realiseras. 
Per årsskiftet redovisades 5 mkr som uppskjutna skatteford
ringar baserat på antaganden om möjligheter till framtida skat
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temässiga avdrag. Vidare finns per årsskiftet förlustavdrag om 
drygt 700 mkr där ingen uppskjuten skattefordran redovisats. 
Under 2011 kommer en översyn av koncernens skattastruktur 
att göras för att se hur förlustavdragen kan användas framöver. 
Väsentliga bedömningar och antaganden görs även vad gäller 
redovisning av avsättningar och eventualförpliktelser avseende 
skatterisker. För ytterligare information avseende skatter hän
visas till not 15.

Effekten på koncernens f inansiella ställning avseende 
pågående tvister och värderingen av ansvarsförbindelser
Redovisning av tvister och värderingen av ansvarsförbindelser 
är baserat på bedömningar. Utifall dessa bedömningar skulle 
skilja sig från utfall kan det ha en väsentlig påverkan på Catellas 
räkenskaper. För ytterligare information hänvisas till not 35.

NOT 5 INFOrmaTION Per SeGmeNT

upplysningar per verksamhetsgrenar
I samband med koncernens förvärv av dåvarande Catella
gruppen har en översyn gjorts av koncernens rapportering per 
verksamhetsgren. De verksamhetsgrenar som redovisas i denna 
rapport; Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Finansför
valtning, överensstämmer med den interna rapportering som 
lämnas till ledning och styrelse från den 30 september 2010 och 
är därmed fastställda som rörelsesegment enligt IFRS 8. Den 
tidigare verksamhetsgrenen Banque Invik redovisas inom Kapi
talförvaltning och den tidigare verksamhetsgrenen EETI redovi
sas inom Finansförvaltning. Moderbolaget, koncernledning och 
andra koncerngemensamma funktioner redovisas i kategorin 
”Övrigt”. I denna kategori redovisas vidare förvärvs och finan
sieringskostnader avseende förvärvet av Catella Brand AB, 
Catellas varumärke liksom den lånefinansiering som upptogs i 
samband med förvärvet. 

Verksamheten inom respektive verksamhetsgren skiljer sig 
åt, det gör även de resultatmått som följs upp. Inom Corporate  
Finance är rörelseresultatet det primära resultatmåttet som 
följs upp medan det inom Kapitalförvaltning är fokus på Resultat 
före skatt. Av denna anledning lämnas en fullständig resultaträk
ning, ner till årets resultat, för respektive verksamhetsgren. 

Transaktioner mellan verksamhetsgrenarna är begränsade 
och avser främst finansiella transaktioner och viss vidarefaktu
rering av kostnader. Begränsade transaktioner för leverans av 
tjänst till extern kund förekommer. Transaktionerna som sker 
enligt marknadsmässiga villkor. 

resultaträkning per verksamhetsgren

Corporate Finance Kapitalförvaltning Finansförvaltning Övrigt Elimineringar Koncernen

mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 196  390 217     0  586 217

Övriga rörelseintäkter 7  7 13    3   14 17

203 0 397 230 0 0 0 3 0 0 600 234

Övriga externa kostnader 39  214 158 5 4 25 16 0  283 177

Personalkostnader 107  147 71   9 4 0  263 75

Avskrivningar 1  18 10   0 0   19 10

Intäktsredovisning av negativ goodwill    145  295  0   0 440

Övriga rörelsekostnader 1  25 5   2 0   26 5

rörelseresultat 57 0 -7 132 -5 291 -36 -17 0 0 9 406

Ränteintäkter 1  36 55 43 24 3 14 2 11 80 82

Räntekostnader 1  11 36 1 0 4 10 2 11 15 36

Övriga finansiella intäkter 1  8 17 24 50 8 7   40 74

Övriga finansiella kostnader 0  16 4 54 1 1 45   71 50

Finansiella poster  netto 0 0 17 31 11 73 6 34 0 0 35 70

resultat före skatt 57 0 11 163 6 364 -30 -50 0 0 44 476

Skatt 17  7 1   5 3   19 4

Årets resultat 40 0 4 162 6 364 -25 -53 0 0 25 472
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Finansiell ställning per verksamhetsgren 

Corporate Finance Kapitalförvaltning Finansförvaltning Övrigt Elimineringar Koncernen

mkr
31 dec  

2010
31 dec  

2009
31 dec  

2010
31 dec  

2009
31 dec  

2010
31 dec  

2009
31 dec  

2010
31 dec  

2009
31 dec  

2010
31 dec  

2009
31 dec  

2010
31 dec  

2009

TILLGÅNGar

anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 62 202 24 50 314 24

Materiella anläggningstillgångar 13 13 14 1 0 26 14

Innehav i koncernföretag 46 4 431 597 481 597 0 0

Innehav i intresseföretag 6 6 0

Finansiella tillgångar som kan säljas 12 24 12 24

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

0 17 386 431 404 431

Långfristiga lånefordringar 35 66 35 66

Uppskjutna skattefordringar 1 4 4 1 5 4

Övriga långfristiga fordringar 3 1 1 1 5 1

Summa anläggningstillgångar 125 0 293 132 386 431 483 598 -481 -597 807 564

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 124 57 2 182 0

Fordringar hos koncernföretag 1 28 17 268 539 315 539 0 0

Kortfristiga lånefordringar 1 169 1 110 1 169 1 110

Skattefordringar 1 31 8 1 33 8

Övriga fordringar 8 7 14 38 1 10 54 24

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

20 105 85 10 12 6 0 141 97

Derivatinstrument 1 16 1 16

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

0 21 42 66 63 66

Investeringar som hålles till förfall 13 13 0

Likvida medel 56 2 801 1 877 14 10 7 185 2 879 2 073

Summa omsättningstillgångar 210 0 4 234 3 109 122 88 285 734 -315 -539 4 536 3 392

Summa tillgångar 336 0 4 527 3241 508 519 769 1 332 -796 -1 135 5 343 3 956

eGeT KaPITaL OCh SKuLDer

Eget kapital som kan hänföras till 
moderbolagets aktieägare

79 0 451 372 507 491 421 758 481 597 976 1 025

Innehav utan bestämmande inflytande 15 11 1 26 9 36 26

Summa eget kapital 94 0 462 372 508 518 430 758 -481 -597 1 012 1 051

Skulder

Långfristiga skulder

Upplåning 1 172 172 0

Långfristiga låneskulder 31 37 31 37

Uppskjutna skatteskulder 25 0 12 17 38 17

Övriga avsättningar 1 11 6 1 1 13 7

Summa långfristiga skulder 1 0 67 43 0 0 185 18 0 0 254 61

Kortfristiga skulder

Upplåning 0 75 238 72 147 238

Kortfristiga låneskulder 3 534 2 441 3 534 2 441

Derivatinstrument 1 16 1 16

Leverantörsskulder 24 30 7 1 1 54 8

Skulder till koncernföretag 69 202 0 44 539 315 539 0 0

Aktuella skatteskulder 17 32 23 3 6 53 29

Övriga skulder 29 7 80 8 7 0 44 87

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

101 115 21 1 1 26 4 243 25

Summa kortfristiga skulder 240 0 3 998 2 826 1 1 154 556 -315 -539 4 077 2 844

Summa skulder 241 0 4 065 2 869 1 1 339 574 -315 -539 4 331 2 904

Summa eget kapital och skulder 336 0 4 527 3 241 508 519 769 1 332 -796 -1 135 5 343 3 956
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Kassaflöde per verksamhetsgren

Corporate Finance Kapitalförvaltning Finansförvaltning Övrigt Elimineringar Koncernen

mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Resultat före skatt 57  11 163 6 364 30 50 44 476

Övriga finansiella poster 1  8 12 31 49 7 38 31 24

Avskrivningar 1  18 10 0 0 0 0 19 10

Intäktsredovisning av negativ goodwill    145  295  0 0 440

Andra ej kassaflödespåverkande 
poster 

12  41 4 40 24 8 10 20 17

Betalda inkomstskatter 1  17 26   4 3 22 28

Förändring av operativt sysselsatt 
kapital 

22 - 1 087 407 52 20 56 12 1 061 -440

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten

46 0 1 148 -422 48 -24 -89 -17 0 0 1 153 463

Kassaflöde från materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

0  10 5   0  10 5

Förvärv av dotterbolag, netto efter 
likvida medel

41  123 2 339 7 14 348 251 191 2 102

Kassaflöde från övriga finansiella 
tillgångar

1  30  35 21  2 66 23

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

41 0 82 2 334 -43 35 -348 -249 0 0 -268 2 120

Upptagna lån, netto 39      260  221 0

Kapitaltillskott, utdelningar mm 5      1  6 0

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

-34 0 0 0 0 0 261 0 0 0 227 0

Årets kassaflöde 52 0 1 230 1 912 6 11 -176 -266 0 0 1 112 1 657

upplysningar per geografisk marknad

Total försäljning från  
externa kunder1 Totala tillgångar Anläggningstillgångar2

mkr 2010 2009 31 dec 2010 31 dec 2009 31 dec 2010 31 dec 2009

Luxemburg 110 88 2 109 2 293 29 40

Sverige 163 12 1 262 648 250 30

Nederländerna 86 67 2   

USA   803 37  

Frankrike 76  106 90 19

Övriga länder 152 50 564 347 89 36

Anläggningstillgångar ej specificerade per land 2   498 540 421 458

Summa 586 217 5 343 3 956 807 564

1  Baserat på lokaliseringen av försäljningsställena och motsvarar i allt väsentligt kundernas geografiska lokalisering.
2  Finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar specificeras ej per land. Dessa redovisas istället på raden 

Anläggningstillgångar ej specificerade per land.
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NOT 6 NeTTOOmSäTTNING

mkr 2010 2009

Corporate Finance intäkter 191 

Förmögenhetsförvaltning 45 44

Fondintäkter 116 

Kortintäkter 223 173

Övriga intäkter 11 

586 217

NOT 7 ÖVrIGa rÖreLSeINTäKTer

mkr 2010 2009

Hyresintäkter 6 7

Realisationsvinst vid 
rörelseavyttring

4 2

Övrigt 4 8

14 17

NOT 8 ÖVrIGa eXTerNa KOSTNaDer 

ersättningar till revisorer

mkr 2010 2009

KPMG

 Revisionsuppdraget 3 

  Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

1 

 Skatterådgivning  

 Övriga tjänster 2 

5 0

PwC

 Revisionsuppdraget 1 3

  Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

1 

 Skatterådgivning 0 

 Övriga tjänster 1 1

3 3

Ernst& Young

 Revisionsuppdraget 0 1

  Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

 

 Skatterådgivning  

 Övriga tjänster 0 0

1 1

Övriga revisionsbyråer

 Revisionsuppdraget 0 0

  Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

 

 Skatterådgivning 0 

 Övriga tjänster  

0 0

Summa ersättning till revisorer 10 4

NOT 9 aVSKrIVNINGar

mkr 2010 2009

Avskrivningar på immateriella tillgångar, not 18 12 6

Avskrivningar på materiella tillgångar, not 19 7 5

19 10

NOT 10 PerSONaL

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader per land

2010 2009

Löner 
och andra 

ersättningar 

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions-

kostnader)

Löner 
och andra 

ersättningar 

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions-

kostnader)mkr

Sverige  moderbolag 4 1 4 1

(0) 

Sverige  dotterbolag 49 20  

(3) 

Luxemburg 79 12 60 1

(3) 

Norge 1 0  

(0) 

Danmark 3 0  

 

Finland 14 2  

(2) 

Frankrike 26 7  

(3) 

Tyskland 11 1  

 

Spanien 3   

 

Övriga länder 4 0 1 

Summa 194 45 65 2

(12) (0)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader per land,  
fördelade mellan styrelse och vd samt övriga anställda 

2010 2009

mkr

Styrelse och 
VD (varav 

tantiem)
Övriga 

anställda

Styrelse och 
VD (varav 

tantiem)
Övriga 

anställda

Sverige  moderbolag 3 1 4 

 (1)

Sverige  dotterbolag 4 45  

(1) 

Luxemburg 1 77 4 56

 

Norge 0 1  

 

Danmark 0 3  

 

Finland 3 12  

(1) 

Frankrike 11 15  

(3) 

Tyskland 3 8  

(1) 

Spanien 2 1  

(1) 

Övriga länder 1 2 1 

Summa 31 163 9 56

(8) (1)
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Förutom ovanstående ersättningar som varit en kostnad för 
Catella under 2010 har resultat hänförligt till delägare i dotter
bolag, i vilka de är verksamma, redovisats som en personalkost
nad enligt gällande redovisningsprinciper. Denna kostnad uppgår 
till 28 mkr (0). 

medelantal anställda (omräknade i heltidstjänster)

2010 2009

Totalt
Varav 

kvinnor Totalt
Varav 

kvinnor

Sverige – moderbolag 1  1 

Sverige – dotterbolag 41 15 2 

Luxemburg 113 48 85 40

Norge 1   

Danmark 2   

Finland 11 3  

Baltikum 2 1  

Frankrike 11 6  

Tyskland 13 6  

Spanien 2   

Övriga länder 4 2  

Summa 200 81 88 40

Redovisad information för medelantalet anställda för helåret 
2010 inkluderar den förvärvade Catellagruppen endast för 
perioden oktober–december. För perioden januari–september 
utgjordes koncernen enbart av de tidigare verksamheterna, 
Banque Invik och EETI. 

Per den 31 december 2010 var antalet styrelseledamöter 
och verkställande direktörer 188 (12), varav 5 (0) kvinnor. 

NOT 11 erSäTTNINGar TILL LeDaNDe 
beFaTTNINGShaVare

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår styrelsearvode 
enligt årsstämmans beslut. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fast
ställda av årsstämman 2010. Ersättningen till de ledande befatt
ningshavarna ska utgöras av fast marknadsmässig ersättning. Vid 
särskilda skäl, i enskilda fall, får styrelsen frångå dessa riktlinjer. 
Då koncernen och strukturen på koncernen och dess verk
samhet förändrats, har under 2010 begreppet ledande befatt
ningshavare ändrats till att inkludera verkställande direktör, vice 
verkställande direktör och finansdirektör. Det har även lett till 
att de existerande riktlinjer inte bedöms fullt tillämpliga utan 
styrelsen har valt att frångå dessa för att säkerställa marknads
mässig ersättning för koncernens ledande befattningshavare. 
Ersättningsstruktur beskrivs nedan. Styrelsen har föreslagit att 
årsstämman 2011 fastställer nya riktlinjer som är i linje med 
den existerande ersättningsstrukturen för ledande befattnings
havare. Detta förslag beskrivs vidare under Förvaltningsberät
telsen. 

Under 2009 var den ledande befattningshavaren tillika verk
ställande direktör Lorenzo Garcia. Den 14 september 2010 
ersattes Lorenzo Garcia med Johan Ericsson som verkställande 
direktör, tillkom gjorde även Lennart Schuss (vice verkställande 
direktör) och Ando Wikström (finansdirektör). Under våren 
2011 utsågs ytterligare medlemmar av koncernledningen. För 
presentation av koncernledningen hänvisas till sidan 36. 

ersättningar och övriga förmåner under 2010 

Tkr
Grundlön/

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad
Finansiella 

instrument
Övriga 

ersättningar Summa

Styrelsens ordförande

 Björn Edgren 300     300 600

Övriga styrelse ledamöter

 Johan Claesson 377      377

 Johan Damne 100      100

 Lorenzo Garcia 364      364

 Peter Gyllenhammar 200      200

Styrelsens samman lagda arvode 1 341 0 0 0 0 300 1 641

Verkställande direktören

 Lorenzo Garcia 1 800      1 800

 Johan Ericsson 525   158   683

Vice verkställande direktören

 Lennart Schuss 525   158   683

Övriga ledande befattningshavare (1 person) 451   135   586

Summa 4 642 0 0 450 0 300 5 392



koncernens noter

74 årsredovisning catella 2010

koncernens noter

Grundlön, 2010
Grundlön till den före detta verkställande direktören Lorenzo 
Garcia avser fast månadslön för perioden 1 januari – 30 sep
tember 2010. Grundlön till nuvarande verkställande direktör, 
vice verkställande direktör samt övriga ledande befattningsha
vare avser fast månadslön för perioden 1 oktober – 31 decem
ber 2010.

rörlig ersättning, 2010
Verkställande direktör, vice verkställande direktör samt övriga 
ledande befattningshavare har rätt att erhålla en resultatbase
rad bonus. Rätten till bonus och beräkningsgrunder för bonus 
fastställs och omprövas årligen av styrelsen. Bonus utgår med 
ett belopp som motsvarar maximalt tolv månadslöner.

aktierelaterade incitamentsprogram, 2010
Se not 12 Aktierelaterade incitament. 

Övriga förmåner och pensionskostnad, 2010
Utöver pensions och försäkringsförmåner enligt lag skall 
bolaget årligen avsätta belopp som motsvarar 30 % av ledande 
befattningshavares fasta lön till den tjänstepensionslösning som 
den anställde anvisar.

Ledande befattningshavare har rätt till 30 semesterdagar per 
år. 

uppsägning och avgångsvederlag, 2010
Mellan bolaget och verkställande direktören och vice verk
ställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 
tolv månader utan avgångsvederlag. För det fall bolaget säger 
upp verkställande direktör eller vice verkställande direktör av 
annan anledning än att de grovt åsidosatt sina åligganden mot 
bolaget eller på annat sätt i väsentligt brutit mot anställningsav
talet utgår avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Då 
verkställande direktör och vice verkställande direktör uppnår 
65 års ålder upphör anställningsavtalet att gälla utan föregående 
uppsägning, uppsägningslön eller avgångsvederlag.

Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller 
en uppsägningstid från dessas sida om sex månader och vid upp
sägning från bolagets sida om tolv månader. För det fall bolaget 
säger upp övriga ledande befattningshavare av annan anled
ning än att de grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget eller 
på annat sätt i väsentligt brutit mot anställningsavtalet utgår 
avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. 

Övrig information
Verkställande direktör, vice verkställande direktör och finansdi
rektören äger tillsammans 9 % av dotterbolaget CFA Partners 
AB som förvärvats innan Catella förvärvade 91 % av aktierna i 
dotterbolaget. Från detta bolag har, efter Catellas förvärv i sep
tember 2010, ingen utdelning skett. 

ersättningar och övriga förmåner under 2009 

 Grundlön/
Tkr styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad

Finansiella 
instrument

Övriga 
ersättningar Summa

Styrelsens ordförande

 Björn Edgren 300      300

Övriga styrelseledamöter

 Johan Claesson 200      200

 Johan Damne 200      200

 Lorenzo Garcia 348      348

 Peter Gyllenhammar 200      200

Styrelsens sammanlagda arvode 1 248 0 0 0 0 0 1 248

Verkställande direktören

 Lorenzo Garcia (konsultarvode) 600 560     1 160

 Lorenzo Garcia (lön) 1 800      1 800

Summa 3 648 560 0 0 0 0 4 208

Grundlön, 2009
Grundlön för verkställande direktören avser dels ett fast kon
sultarvode per månad under perioden 1 januari – 31 mars 2009 
som fakturerats av Greenfield International AB och dels en fast 
månadslön för perioden 1 april – 31 december 2009. 

rörlig ersättning, 2009
Till den verkställande direktören Lorenzo Garcia har utgått, 
som konsultersättning via Greenfield International AB, ett 
tillkommande rörligt arvode enligt ovan. Denna rörliga presta

tionsdel, som baserades på ett substansvärde efter avvecklingen 
av Scribonas ITdistributionsverksamhet på lägst 5,50 kr/aktie 
motsvarande 449 mkr. Vid ett utfall över 449 mkr har utgått 
för överskjutande värde en progressivt beräknad ersättning på 
mellan 5,5 % och 10,0 %. 

aktierelaterade incitamentsprogram, 2009
Bolaget har inte ställt ut några aktierelaterade incitamentspro
gram till styrelse och ledning.
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Övriga förmåner och pensionskostnad, 2009
Inga pensionsförmåner utgår till styrelse och företagsledning. 
Den verkställande direktören tillförsäkras vid sjukdom 100 % av 
lönen under maximalt 90 dagar per kalenderår utan karensdag

uppsägning och avgångsvederlag, 2009
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader utan avgångsvederlag.

aktie- och andra innehav
Styrelsens och koncernledningens aktieinnehav i Catella AB och 
andra innehav per den 31 december är som följer. 

aktieinnehav och andra innehav

A-aktier B-aktier Optioner

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Björn Edgren, styrelseordförande   100 000   

Johan Claesson, styrelseledamot 610 937 610 937 31 218 294 31 218 294  

Peter Gyllenhammar, styrelseledamot 475 000 475 000 6 422 980 6 422 980  

Lorenzo Garcia, styrelseledamot   698 629 550 453  

Johan Ericsson, Verkställande direktör     5 550 000 

Lennart Schuss, Vice verkställande direktör     5 550 000 

Ando Wikström, Finansdirektör   30 000  5 550 000 

Summa innehav 1 085 937 1 085 937 38 469 903 38 191 727 16 650 000 0

NOT 12 aKTIereLaTeraDe INCITameNT
Vid årsstämma som hölls den 20 maj 2010 fattades beslut om 
bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa ordinarie 
stämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrä
desrätt för aktieägarna, besluta om emission av 30 000 000 
teckningsoptioner avseende Baktier mot kontant betalning. 
Teckningsoptionerna användes i samband med förvärvet av 
Catellagruppen som en del av erlagd förvärvslikvid. Ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner inom dåvarande Catella
gruppen erhöll teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor, 
vilka berättigar till teckning av högst 30 000 000 nya aktier 
av serie B i Catella AB (publ). Optionspremierna uppgick till 
30 mkr. 

Lösenpriset vid teckning av aktier med stöd av tecknings
optionerna fastställdes i anslutning till tilldelning av tecknings
optionerna till 11 kronor. Lösenpriset motsvarade eget kapital 
för Catella AB (publ) vid tilldelningstidpunkten och värderingen 
av optionerna har fastställts av ett oberoende värderingsinsti
tut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black 
& Scholes). Vid beslut om en eventuell framtida utdelning till 
aktieägarna, tillsammans med andra under samma räkenskapsår 
utbetalda utdelningar, som överskrider åtta (8) procent av 
aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsda
gar närmast före den dag, då styrelsen för Catella AB (publ) 

offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om 
sådan utdelning, kommer teckningskursen att justeras. Löptid 
av utestående teckningsoptioner redovisas i tabellen nedan. 
Koncernen har inte någon legal eller informell förpliktelse att 
återköpa eller reglera optionerna kontant. 

Förändringar i antalet utestående aktieoptioner och deras 
vägda genomsnittliga lösenpris är som följer: 

Utestående aktieoptionsrätter
Genomsnittligt  

lösenpris i kr per aktie Optioner

Ingående balans per 1 januari  

Utställande av optioner 11,00 30 000 000

Retur av optioner utan utnyttjande  

Förfallande av optioner utan 
utnyttjande

 

Per 31 december 30 000 000

Utestående aktieoptioner (i tusental) vid årets slut har föl
jande förfallodatum och lösenpriser: 

Förfallodag är den 26 maj  
för respektive år

Lösenpris i  
kr per aktie

Antal  
aktier

2013 11,00 9 900 000

2014 11,00 4 020 000

2015 11,00 8 040 000

2016 11,00 8 040 000

30 000 000
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NOT 13 ÖVrIGa rÖreLSeKOSTNaDer

mkr 2010 2009

Andel av resultat från intresseföretag 1 -

Nedskrivning av kortfristiga fordringar 11 1

Kreditkortsrelaterade kostnader  
inom Banque Invik *)

13 4

Övriga rörelsekostnader 3 

-26 -5

*) avser kostnader som dotterbolaget Banque Invik har haft avseende förskingringar som skett på 
utställda kreditkort. 

NOT 14 FINaNSIeLLa POSTer

Ränteintäkter (mkr) 2010 2009

Ränteintäkter på banktillgodohavanden 8 4

Ränteintäkter på finansiella tillgångar värd
erade till verkligt värde via resultaträkningen

43 24

Ränteintäkter på lånefordringar 28 54

Övrigt 1 

80 82

Räntekostnader (mkr) 2010 2009

Räntekostnader på banklån 5 2

Räntekostnader på obligationslån 2 0

Räntekostnader på övriga låneskulder 7 34

Övrigt 0 

-15 -36

Övriga finansiella intäkter (mkr) 2010 2009

Utdelningsintäkter på finansiella  
tillgångar som kan säljas

 6

Utdelningsintäkter på finansiella  
tillgångar värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen

0 0

Utdelningsintäkter från intresseföretag 3 

Verkligt värde vinster på finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträk
ningen

0 45

Återförda outnyttjade reserveringar för 
osäkra lånefordringar 

2 

Realisationsvinster på finansiella tillgångar som 
kan säljas

 5

Realisationsvinster på finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträk
ningen

24 5

Valutakursvinster 11 13

40 74

Övriga finansiella kostnader (mkr) 2010 2009

Verkligt värde förluster på finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträk
ningen

17 

Reservering för osäkra lånefordringar 13 5

Realisationsförluster på finansiella tillgångar 
som kan säljas

0 

Realisationsförluster på finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträk
ningen

35 1

Valutakursförluster 6 45

-71 -50

NOT 15 SKaTTer

mkr 2010 2009

Aktuell skatt:

Aktuell skatt på årets resultat 16 8

Justeringar avseende tidigare år 3 0

Summa aktuell skatt -13 -8

Uppskjuten skatt:

Uppkomst och återföring av  
temporära skillnader

6 4

Summa uppskjuten skatt -6 4

Inkomstskatt -19 -4

Inkomstskatten på koncernens resultat skiljer sig från de teore
tiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd 
genomsnittlig skattesats i de konsoliderade företagen enligt 
följande: 

mkr 2010 2009

Resultat före skatt 44 476

Inkomstskatt beräknad enligt nationella 
skattesatser gällande för resultat i 
respektive land

14 122

Skatteeffekter av:

   Intäktsföring av negativ goodwill  116

   Utnyttjande av förlustavdrag som 
tidigare inte redovisats

8 

   Skattemässiga underskott för 
vilken ingen uppskjuten skattefordran 
redovisats

5 5

   Ej skattepliktiga intäkter för verkligt 
värde värdering

 12

   Ej skattepliktiga intäkter 4 

   Ej avdragsgilla förvärvskostnader 2 

   Ej avdragsgilla kostnader för verkligt 
värde värdering

8 

   Övriga ej avdragsgilla kostnader 3 2

   Justeringar avseende tidigare år 3 

   Förmögenhetsskatt, Banque Invik 2 2

Skattekostnad -19 -4

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder fördelas enligt 
följande: 

mkr 2010 2009

Uppskjutna skattefordringar

    som ska utnyttjas efter mer  
än 12 månader

7 15

    som ska utnyttjas inom 12 månader  

    nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder

2 12

5 4

Uppskjutna skatteskulder

    som ska betalas efter mer  
än 12 månader

40 28

    som ska betalas inom 12 månader  

    nettoredovisas mot  
uppskjutna skattefordringar

2 12

38 17

uppskjutna skatteskulder (netto) 32 13
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Förändring i uppskjutna skattefordringar och skulder under året 
framgår nedan:

Uppskjutna skattefordringar (mkr) 

Reserv för 
nedskrivning av 
lånefordringar

Framtida 
avdragsgilla 

kostnader
Skattemässiga 
avskrivningar

Skattemässiga 
underskott Övrigt

Netto-
redovisas Summa

Per 1 januari 2009  1 3   4 

Ökning genom rörelseförvärv 6  6  0  11

Redovisat i resultaträkningen 1 1 2  2  0

Redovisat i övrigt totalresultat       0

Valutakursdifferenser 0 0 0  0  0

Nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder      8 8

Per 31 december 2009 7 0 7 0 1 -12 4

Ökning genom rörelseförvärv  1  7   8

Redovisat i resultaträkningen 6 1 2 6 1  14

Redovisat i övrigt totalresultat       0

Valutakursdifferenser 1 0 1  0  1

Nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder      10 10

Per 31 december 2010 0 2 5 1 0 -2 5

Uppskjutna skatteskulder (mkr) 

Reserv för 
nedskrivning av 
lånefordringar

Realisations-
vinster

Verkligt värde 
vinster

Immateriella 
tillgångar Övrigt

Netto-
redovisas Summa

Per 1 januari 2009  22    4 18

Ökning genom rörelseförvärv 5  2    8

Redovisat i resultaträkningen  5   0  5

Redovisat i övrigt totalresultat   2    2

Valutakursdifferenser 0 3 0  0  2

Nettoredovisas mot uppskjutna skattefordringar      8 8

Per 31 december 2009 5 19 4 0 0 -12 17

Ökning genom rörelseförvärv    19 4  23

Redovisat i resultaträkningen 0 4 2 0 2  8

Redovisat i övrigt totalresultat   0    0

Valutakursdifferenser 1 1 1  0  3

Nettoredovisas mot uppskjutna skattefordringar      10 10

Per 31 december 2010 4 14 1 19 2 -2 38

Koncernen har samlade förlustavdrag uppgående till 715 mkr, 
varav inget har aktiverats i koncernens balansräkning. Under
skottsavdragen hänför sig i sin helhet till verksamheter i Sverige. 
Underskottsavdragen har obegränsad livslängd. Under 2011 
kommer en översyn av koncernens skattestruktur att göras för 
att se hur förlustavdragen kan användas framöver. 

Den skatt som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 
uppgår till följande belopp: 

2010 2009

mkr Före skatt Skatteeffekt Efter skatt Före skatt Skatteeffekt Efter skatt

Per 1 januari 5 2 4   

Verkligt värdeförändringar i:

   finansiella tillgångar som kan säljas 2 0 1 5 2 4

   valutakursdifferenser 1 0 0   0

Per 31 december 3 -1 2 5 -2 4

Varav uppskjuten skatt 1 2

-1 -2
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NOT 16 reSuLTaT Per aKTIe

(a) Före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det 
resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divide
ras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 
under perioden.

mkr 2010 2009

Resultat 25 472

Resultat som är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

23 469

resultat för beräkning av resultat  
per aktie efter utspädning

23 469

Vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier (tusental)

81 698 572 81 698 572

resultat per aktie, kr 0,28 5,75

(b) efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det 
vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för utspäd
ningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Moderbolaget 
har ställt ut teckningsoptioner som kan leda till potentiella stam
aktier. För teckningsoptioner görs en beräkning av det antal 
aktier som kunde ha köpts till verkligt värde (beräknat som 
årets genomsnittliga marknadspris för moderbolagets aktier), 
för ett belopp motsvarande lösenpriset av de teckningsrätter 
som är knutna till utestående aktieoptioner. Det antal aktier 
som beräknas enligt nedan jämförs med det antal aktier som 
skulle ha utfärdats under antagande att teckningsoptionerna 
utnyttjas.

mkr 2010 2009

Resultat 25 472

Resultat som är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

23 469

resultat för beräkning av resultat  
per aktie efter utspädning

23 469

Vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier (tusental)

81 698 572 81 698 572

Justeringar för:

  antagen konvertering av 
teckningsoptioner

5 851 648 

Vägt genomsnittligt antal stamaktier för 
beräkning av resultat per aktie  
efter utspädning

87 550 220 81 698 572

resultat per aktie, kr 0,26 5,75

(c) efter full utspädning
Resultat per aktie efter full utspädning beräknas genom att det 
resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divide
ras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 
under perioden samt konvertering av samtliga utestående teck
ningsoptioner. 

mkr 2010 2009

Resultat 25 472

Resultat som är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

23 469

resultat för beräkning av resultat per 
aktie efter full utspädning

23 469

Vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier (tusental)

81 698 572 81 698 572

Justeringar för:

  antagen konvertering av 
teckningsoptioner

30 000 000 

Vägt genomsnittligt antal stamaktier för 
beräkning av resultat per aktie efter full 
utspädning

111 698 572 81 698 572

resultat per aktie, kr 0,21 5,75

NOT 17 uTDeLNING
Ingen utdelning har föreslagits för 2010 eller 2009.
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NOT 18 ImmaTerIeLLa TILLGÅNGar

mkr Goodwill Varumärken

Avtalsenliga 
kund-

relationer
Programvaru- 

licenser Summa

Per 1 januari 2009

Anskaffningsvärde     

Ackumulerade avskrivningar     

redovisat värde 0 0 0 0 0

räkenskapsåret 2009

Ingående redovisat värde     0

Inköp    3 3

Anskaffningsvärden i förvärvade bolag    66 66

Ackumulerade avskrivningar i förvärvade bolag    38 38

Avskrivningar    6 6

Valutakursdifferenser    2 2

utgående redovisat värde 0 0 0 24 24

Per 31 december 2009

Anskaffningsvärde    66 66

Ackumulerade avskrivningar    42 42

redovisat värde 0 0 0 24 24

räkenskapsåret 2010

Ingående redovisat värde    24 24

Inköp    9 9

Anskaffningsvärden i förvärvade bolag 223 50 19 17 309

Ackumulerade avskrivningar i förvärvade bolag    13 13

Avyttringar och utrangeringar 0    0

Omklassificeringar    1 1

Avskrivningar   1 11 12

Valutakursdifferenser 1   3 4

utgående redovisat värde 222 50 18 23 314

Per 31 december 2010

Anskaffningsvärde 222 50 19 86 378

Ackumulerade avskrivningar 0  1 63 64

redovisat värde 222 50 18 23 314

I samband med förvärvet av Catella Brand ABkoncernen i 
september 2010 uppstod goodwill hänförlig till operativ expan
sion, humankapital och de synergieffekter som förväntas uppstå 
genom samordning av koncernens verksamheter. 

Vid samma tillfälle förvärvades även Catellas varumärke 
samt kundportföljer vars värden bedöms uppgå till 50 mkr res
pektive 19 mkr, se vidare not 38. 

Samtliga immateriella tillgånger är externt förvärvade. 

Prövning av nedskrivningsbehov för 
tillgångar med obestämd livslängd
Catella Brand ABkoncernen förvärvades den 13 september 
2010 genom vilken de tillgångar med obestämbar livslängd, 
goodwill och varumärke, uppstod. Catellas princip är att under 
tredje kvartalet varje år pröva tillgångar med obestämbar livs
längd baserat på redovisat bokfört värde per den 30 juni. Av 

denna anledning upprättas ingen prövning av nedskrivningsbe
hov för 2010. 

En sammanfattning av fördelningen av goodwill och varu
märke per verksamhetsgren återfinns nedan:

2010

Geografisk marknad (mkr)
Corporate 

Finance
Kapital- 

förvaltning
Finans - 

förvaltning Övrigt Summa

Sverige 44 128  50 222

Tyskland  26   26

Finland 1 8   9

Frankrike 13    13

Danmark 2    2

60 162 0 50 272
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NOT 19 maTerIeLLa aNLäGGNINGSTILLGÅNGar

mkr
Inventarier, installationer  

& utrustning Summa

Per 1 januari 2009

Anskaffningsvärde  

Ackumulerade avskrivningar  

redovisat värde 0 0

räkenskapsåret 2009

Ingående redovisat värde 0 0

Inköp 1 1

Anskaffningsvärden i förvärvade bolag 48 48

Ackumulerade avskrivningar i förvärvade bolag 29 29

Avskrivningar 5 5

Valutakursdifferenser 1 1

utgående redovisat värde 14 14

Per 31 december 2009

Anskaffningsvärde 47 47

Ackumulerade avskrivningar 32 32

redovisat värde 14 14

räkenskapsåret 2010

Ingående redovisat värde 14 14

Inköp 2 2

Anskaffningsvärden i förvärvade bolag 96 96

Ackumulerade avskrivningar i förvärvade bolag 75 75

Avyttringar och utrangeringar 1 1

Omklassificeringar 1 1

Avskrivningar 7 7

Valutakursdifferenser 2 2

utgående redovisat värde 26 26

Per 31 december 2010

Anskaffningsvärde 116 116

Ackumulerade avskrivningar 90 90

redovisat värde 26 26

NOT 20 INNehaV I INTreSSeFÖreTaG
mkr 2010 2009

Per 1 januari

Ökning genom rörelseförvärv 4 

Anskaffningar 1 

Resultatandel 1 

Utdelningsintäkter 3 

Lämnade utdelningar 3 

Valutakursdifferenser 0 

utgående redovisat värde 6 0

Utdelningar uppgående till 3 mkr har under 2010 lämnats från intresseföretag till Catellakoncernen. Inga övriga transaktioner har 
skett mellan Catella och intresseföretag. 

Koncernens andel av resultatet i intresseföretagen, vilka alla är onoterade, och dess andel av tillgångarna (inklusive goodwill) och 
skulder är som följer: 

mkr Registrerings land Tillgångar Skulder Intäkter Resultat Ägarandel % Ägarandel

ANL Kiinteistöt OY Finland 1 1 4 3 50 0

ARIF I GP Py Finland 1 0 2 0 50 1

EPI Russia Partners 1 Oy Finland 6 1 7 5 50 5

6
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NOT 21 DerIVaTINSTrumeNT

2010 2009

mkr Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Valutaterminskontrakt 1 1 16 16

1 1 16 16

Avgår: långfristig del    

Kortfristig del 1 1 16 16

Dotterbolaget Banque Invik tecknar löpande valutatermins
kontrakt och valuta swapar för säkringsändamål. Dessa derivat 
instrument har normalt en löptid understigande tre månader. 

De ovan beskrivna säkringstransaktionerna är av ekonomisk 
karaktär och redovisas inte som säkringar enligt redovisnings
standarden IAS 39 Finansiella Instrument. 

Se även not  3 för värdering och placering i verkligt värde 
hierarki. 

NOT 22 FINaNSIeLLa TILLGÅNGar 
SOm KaN SäLjaS
Finansiella tillgångar som kan säljas avser aktier i Visa, Master
card och Swift, som innehas inom ramen för kreditkort och 
inlösenverksamheten inom Banque Invik. 

I finansiella tillgångar som kan säljas ingår följande: 

mkr 2010 2009

Onoterade värdepapper:

   aktier i USA *) 11 24

   aktier i Europa 0 0

12 24

*) Avser aktier med försäljningsrestriktioner i Visa och Mastercard som vid framtida tidpunkt 
konverteras till noterade aktier i dessa bolag vilka kan säljas. 

mkr 2010 2009

Per 1 januari 24 

Ökning genom rörelseförvärv  11

Köp 2 35

Försäljningar 10 26

Vinster och förluster netto, förda  
till övrigt totalresultat

2 5

Valutakursdifferenser 3 1

Per 31 december 12 24

Avgår: långfristig del 12 24

Kortfristig del 0 0

Finansiella tillgångar som kan säljas är uttryckta i följande valutor: 

mkr 2010 2009

USD 11 24

EUR 0 0

12 24

Se även not  3 för värdering och placering i verkligt värde 
hierarki. 

NOT 23 FINaNSIeLLa TILLGÅNGar VärDeraDe 
TILL VerKLIGT VärDe VIa reSuLTaTräKNINGeN

mkr 2010 2009

Låneportföljer 377 431

Fondplaceringar 56 

Onoterade aktieinnehav 17 

Noterade aktier, optioner och obligationer 15 66

Övrigt 1 

467 497

mkr 2010 2009

Per 1 januari 497 9

Ökning genom rörelseförvärv 23 421

Förvärv 133 63

Avyttringar 114 27

Amorteringar 12 6

Verkligt värde vinster/förluster på finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen *

17 45

Kapitaliserade ränteintäkter 17 11

Valutakursdifferenser 61 19

Per 31 december 467 497

Avgår: långfristig del 404 431

Kortfristig del 63 66

*  Förändringar i verkligt värde för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat
räkningen redovisas i Övriga finansiella poster i resultaträkningen (not 14). 

Se även not  3 för värdering och placering i verkligt värde 
hierarki. 
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Låneportföljer
Låneportföljerna består av värdepapperiserade europeiska 
lån med huvudsaklig exponering mot bostäder. Utvecklingen i 
låneportföljerna följs noga, och omvärderingar görs kontinuer
ligt. Värderingarna utförs av den franska investeringsrådgivaren 
Cartesia S.A.S. Det bokförda värdet i Catellas koncernredovis
ning fastställs baserat på prognostiserade diskonterade kassaflö
den. Portföljerna har diskonterats med diskonteringsräntor som 

varierar mellan 8,5 % till 15,0 % vilket ger en vägd genomsnittlig 
diskonteringsränta på 11,2 % för de samlade låneportföljerna. 
Kassaflödena består i huvudsak av räntebetalningar men även 
amorteringar med en prognosperiod fram till och med tredje 
kvartalet 2022. Förväntade kassaflöden under perioden upp
går till cirka 75 mEUR vilka är diskonterade och bokförda till 
387 mkr (43 mEUR) inklusive upplupna räntor, per 31 decem
ber 2010. 

Sammandrag av Catellas låneportföljer per den 31 december 2010 (teur)

Fond Land Prognostiserade odiskonterade kassaflöden Prognostiserade diskonterade kassaflöden Diskonteringsränta

Pastor 2 Spanien  7 445  4 612 8,5%

Pastor 3 Spanien  13 940  3 973 15,0%

Pastor 4 Spanien  8 743  2 644 15,0%

Pastor 5 Spanien  6 575  1 692 15,0%

Lusitano 3 Portugal  4 652  3 686 10,0%

Lusitano 4 ** Portugal     

Lusitano 5 Portugal  3 926  2 489 10,0%

Shield 1 Nederländerna  9 008  8 140 8,5%

Memphis Nederländerna  5 015  4 222 8,5%

Semper Tyskland  9 427  7 015 8,5%

Gems Tyskland  2 699  1 749 10,0%

Minotaure Frankrike  3 916  2 817 8,5%

Ludgate ** Storbritannien     

Sestante 2 ** Italien     

Sestante 3 ** Italien     

Sestante 4 ** Italien     

Totalt kassaflöde 75 346 43 039 11,2% ***

Upplupna räntor som redovisas bland upplupna intäkter 1 124 

bokfört värde i teur i koncernens balansräkning 41 915 

Omräknat till mkr 377 

Sammandrag av Catellas låneportföljer per den 31 december 2009 (teur)

Fond Land Prognostiserade odiskonterade kassaflöden Prognostiserade diskonterade kassaflöden Diskonteringsränta

Pastor 2 Spanien  8 105  5 288 8,5%

Pastor 3 Spanien  14 375  3 992 15,0%

Pastor 4 Spanien  9 810  2 679 15,0%

Pastor 5 Spanien  6 894  1 727 15,0%

Lusitano 3 Portugal  3 093  2 120 10,0%

Lusitano 4 ** Portugal     

Lusitano 5 Portugal  3 300  1 824 10,0%

Shield 1 Nederländerna  10 376  8 327 8,5%

Memphis Nederländerna  6 243  4 488 8,5%

Semper Tyskland  10 503  7 393 8,5%

Gems Tyskland  3 870  1 716 10,0%

Minotaure Frankrike  4 406  3 180 8,5%

Ludgate ** Storbritannien     

Sestante 2 ** Italien     

Sestante 3 ** Italien     

Sestante 4 ** Italien     

Totalt kassaflöde  80 975 42 734 11,2% **

Upplupna räntor som redovisas bland upplupna intäkter  1 117

bokfört värde i teur i koncernens balansräkning 41 617

Omräknat till mkr 431
* Prognosen är framtagen av investeringsrådgivaren Cartesia S.A.S. ** Dessa investeringar har tillskrivits ett värde om 0 kr.  ***  Diskonteringsräntan som redovisas i raden ”Totalt kassaflöde” 

är den vägda genomsnittliga räntan av totalt odiskonterat 
kassaflöde.

Avrundningar kan förekomma. 
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utfall och prognoserade kassaflöden från låneportföljer per kvartal * (teur)

Spanien Portugal Nederländerna Tyskland Frankrike Summor

Låneportfölj Pastor 2 Pastor 3 Pastor 4 Pastor 5 Lusitano 3 Lusitano 5 Memphis Shield Gems Semper Minoture Kvartal Prognos Delta

Historik
Q4 2009 430    34 75 87 163 19 148 210 1 166 721 445 
Q1 2010 337     0 85 158 18 146 190 960 633 327 
Q2 2010 235    75  85 154 17 148 233 952 1 581 -629 
Q3 2010 59    205  84 155 18 150 264 940 831 109 
Q4 2010 160      87 161 20 150 216 802 622 180 
Summa 1 221 0 0 0 314 75 428 791 92 742 1 113 4 820 4 388 432 

Prognos Kvartal År Ack.
Q1 2011 135      87 164 24 154 169 733 733 
Q2 2011 202      88 166 25 156 160 797 1 530 
Q3 2011 202      89 168 26 157 154 796 2 326 
Q4 2011 201      90 170 27 159 167 814 3 140 3 140 
Q1 2012 196      91 170 27 159 161 804 3 944 
Q2 2012 227    43  92 8 170 27 159 153 8 871 12 815 
Q3 2012 402    755  93 27 159 147 1 583 14 398 
Q4 2012 124    246  94 28 159 141 792 12 050 15 190 
Q1 2013 124    222  95 28 160 136 765 15 955 
Q2 2013 24    256  4 196 29 161 128 4 794 20 749 
Q3 2013 25    287  29 161 123 625 21 374 
Q4 2013 26    2 843  30 162 119 3 180 9 364 24 554 
Q1 2014 26     30 163 114 333 24 887 
Q2 2014 26     31 163 107 327 25 214 
Q3 2014 28     31 164 102 325 25 539 
Q4 2014 28     32 165 98 323 1 308 25 862 
Q1 2015 28  708   32 6 866 93 7 727 33 589 
Q2 2015 29  792   33 88 942 34 531 
Q3 2015 30  63  289 34 84 500 35 031 
Q4 2015 30  64  3 637 34 80 3 845 13 014 38 876 
Q1 2016 31  64  2 115 76 2 286 41 162 
Q2 2016 31  64  72 167 41 329 
Q3 2016 32  66  69 167 41 496 
Q4 2016 33  66  65 164 2 784 41 660 
Q1 2017 33  66 177 62 338 41 998 

Q2 2017 33  66 364 58 521 42 519 
Q3 2017 34  68 227 56 385 42 904 
Q4 2017 35  69 221 53 378 1 622 43 282 
Q1 2018 35  68 214 51 368 43 650 
Q2 2018 5 035  68 207 41 5 351 49 001 
Q3 2018  70 202 40 312 49 313 
Q4 2018  70 196 32 298 6 329 49 611 
Q1 2019  70 190 24 284 49 895 
Q2 2019  70 183 23 276 50 171 
Q3 2019  71 127 22 220 50 391 
Q4 2019 13 940 72 63 21 14 096 14 876 64 487 
Q1 2020 71 63 20 154 64 641 
Q2 2020 72 63 19 154 64 795 
Q3 2020 73 64 19 156 64 951 
Q4 2020 73 64 18 155 619 65 106 
Q1 2021 73 64 551 688 65 794 
Q2 2021 72 63 135 65 929 
Q3 2021 5 594 65 5 659 71 588 
Q4 2021 65 65 6 547 71 653 
Q1 2022 64 64 71 717 
Q2 2022 64 64 71 781 
Q3 2022 3 565 3 565 75 346 
Q4 2022 - 3 693 75 346 

Totalt
Odiskonterade 
kassaflöden

7 445 13 940 8 743 6 575 4 652 3 926 5 015 9 008 2 699 9 427 3 916 75 346 

Andel, % 9,9% 18,5% 11,6% 8,7% 6,2% 5,2% 6,7% 12,0% 3,6% 12,5% 5,2% 100,0%
Duration, år 5,8 9,0 9,1 10,1 2,7 5,0 2,3 1,4 4,7 3,7 4,4 5,8

Diskonterade 
kassaflöden

4 612 3 973 2 644 1 692 3 686 2 489 4 222 8 140 1 749 7 015 2 817 43 039 

Andel, % 10,7% 9,2% 6,1% 3,9% 8,6% 5,8% 9,8% 18,9% 4,1% 16,3% 6,5% 100,0%
Disk.ränta, % 8,5% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 8,5% 8,5% 10,0% 8,5% 8,5% 11,2% *

Avrundningar kan förekomma. * Prognosen är framtagen av investeringsrådgivaren Cartesia S.A.S.  *  Diskonteringsräntan som redovisas på sista raden är den vägda 
genomsnittliga räntan av totalt odiskonterat kassaflöde
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Time call och Clean-up call
Kassa flödet för respektive låneportfölj redovisas i tabellen på 
sidan 83. Beskrivningen nedan avser de större utbetalningarna i 
slutet av respektive portföljs prognostiserade kassaflöde. 

Time call: Time call är en option som emittenten innehar vilken 
möjliggör att köpa tillbaka delportföljen vid en specifik tidpunkt 
och vid varje tidpunkt därefter. Time call berör endast delport
följerna Lusitano 3, 4 och 5. I de prognostiserade kassa flödena 
för delportföljerna Lusitano 3 och 5 antas att emittenten kom
mer att utnyttja sin time call vilket kommer att ske under fjärde 
kvartalet 2013 och 2015. 
Om emittenten ej utnyttjar sin time call antas det prognosti
serade kassaflödet för Catellas investeringar i delportföljerna, 
Lusitano 3 och 5, att öka med 240 procent i jämförelse med 
nuvarande prognos samt att det diskonterade värdet antas öka 
med 220 procent. 

Cleanup call: Cleanup call är en option som emittenten 
innehar vilken möjlig gör att köpa tillbaka delportföljen när de 
utestående lånen har amorterats och understiger tio procent 
av det emitterade beloppet. Administrationen av portföljen är 
oftast ej lönsam när den understiger tio procent av det emitte
rade beloppet och således möjliggör en sådan konstruktion att 
emittenten kan undvika dessa extra kostnader. Konstruktionen 
möjliggör också att investeraren ej blir sittande med mindre och 
långa kassaflöden tills att portföljen är återbetalad.
Cleanup call berör delportföljerna Pastor 2, 3, 4 och 5, Mino
taure 20041 samt Gems. 

Övrig information
Var vänlig se den årliga värderingen av låneportföljerna som 
finns att tillgå på Catellas hemsida: 
www.catella.se ›› Finansiell information ›› Dotterbolag ›› EETI ›› EETI – 
Valuation 30 September, 2010 

Fondplaceringar

Nordic Light Fund
Catella förvärvade låneportföljer till ett värde om cirka 74 mkr 
(0) under det andra kvartalet 2010 med syftet att apportera in 
dessa i fondprodukten Nordic Light Fund framtagen av Banque 
Invik. Låneportföljen består av lån till små och medelstora före
tag, huvudsakligen belägna i Tyskland. Därutöver består portföl
jen av spanska värdepapper med en diversifierad pool av lån till 
små och medelstora företag i Spanien som underliggande säker
het samt även av en mindre del i Portugal som har bostadslån 
som underliggande säkerhet. Prognostiserad avkastningsnivå i 
portföljen förväntas vara hög.

Catella sålde delar av låneportföljen den 30 december 2010 
till ett värde om cirka 38 mkr och övrig del apporterades in i 
fonden till ett värde om 36 mkr, vilket således utgör anskaff
ningsvärde för fondandelarna. Försäljningen av låneportföljen 
medförde således inte någon resultateffekt för Catella. 

Övriga fondplaceringar
Övriga fondplaceringar avser investeringar om totalt 20 mkr (0) 
i fyra nya Sicavfonder som förvaltas av Catella Fondförvaltning.

Onoterade aktieinnehav
Onoterade aktieinnehav om 17 mkr (0) består av aktier i den 
italienska fastighetsfondförvaltaren Castello SGR. 

Noterade aktier, optioner och obligationer
Större delen av portföljen har avyttrats och avsikten är att även 
avyttra återstående innehav. Innehavens bokförda värde, tillika 
marknadsvärde, per den 31 december 2010 uppgår till 15 mkr 
(66). 

NOT 24 FINaNSIeLLa TILLGÅNGar SOm 
hÅLLeS TILL FÖrFaLL 

mkr 2010 2009

Statsskuldväxlar inklusive upplupen ränta 13 

13 0

Det verkliga värdet på finansiella tillgångar som hålles till förfall 
är som följer: 

mkr 2010 2009

Statsskuldväxlar inklusive upplupen ränta 13 

Summa aktuell skatt 13 0

Investeringar som hålles till förfall avser statsskuldväxlar hos 
svenska staten i svenska kronor med förfall den 16 februari 
2011. 

Se även not  3 för värdering och placering i verkligt värde
hierarki. 
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NOT 25 KuNDFOrDrINGar

mkr 2010 2009

Kundfordringar 216 -

Avgår: reservering för osäkra 
kundfordringar

34 

182 0

Det verkliga värdet på kundfordringar är som följer:

mkr 2010 2009

Kundfordringar 182 -

182 0

Åldersanalys av förfallna kundfordringar framgår nedan:

mkr 2010 2009

Mindre än 2 månader 48 -

2 till 6 månader 8 

Mer än 6 månader 35 

91 0

Förändringar i reseven för osäkra kundfordringar är som följer:

mkr 2010 2009

Per 1 januari

Ökning genom rörelseförvärv 33 

Reservering för osäkra 
fordringar

1 

Valutakursdifferenser 1 

Per 31 december -34 0

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra 
kundfordringar ingår i posten Övriga externa kostnader i resul
taträkningen. Belopp som redovisas på värdeminskningskontot 
skrivs vanligen bort när koncernen inte förväntas återvinna 
ytterligare likvida medel. 

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen 
är det redovisade värdet för varje kategori fordringar som 
nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet. 

För information om kreditkvaliteten på kundfordringar, se 
Finansiella tillgångars kreditvärdighet i not 3. 

NOT 26 LÅNeFOrDrINGar

mkr 2010 2009

Lånefordringar 1 238 1 212

Avgår: reservering för osäkra 
lånefordringar

34 36

1 204 1 176

Minus långfristig del 35 66

Kortfristig del 1 169 1 110

Förfallotidpunkter för koncernens långfristiga lånefordringar är 
enligt följande;

mkr 2010 2009

Mellan 1  5 år 35 32

Mer än 5 år  35

35 66

Det verkliga värdet på lånefordringar är som följer:

mkr 2010 2009

Lånefordringar 1 204 1 176

1 204 1 176

Inga förfallna lånefordringar finns. 

Förändringar i reseven för osäkra lånefordringar är som följer:

mkr 2010 2009

Per 1 januari 36 -

Ökning genom rörelseförvärv  47

Reservering för osäkra fordringar 13 5

Fordringar som skrivits bort under  
året som ej indrivningsbara

8 13

Återförda outnyttjade belopp 2 0

Valutakursdifferenser 5 3

Per 31 december 34 36

Dotterbolaget Banque Invik har även beviljade men ej unyttjade 
kreditlöften till kunder uppgående till 3.194 mkr (2.137), se not 
36. 

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens lånefordringar är 
följande: 

mkr 2010 2009

EUR 369 381

USD 122 65

SEK 670 632

GBP 24 83

CHF 16 12

NOK 2 1

DKK 1 1

HKD 0 0

Andra valutor 0 1

Summa 1 204 1 176

För information om kreditkvaliteten på lånefordringar, se Finan
siella tillgångars kreditvärdighet i not 3. 
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NOT 27 ÖVrIGa LÅNGFrISTIGa FOrDrINGar

mkr 2010 2009

Per 1 januari 1 3

Ökning genom rörelseförvärv 8 

Tillkommande kapitalförsäkringar  1

Kapitalförsäkringar utnyttjade under året 4 3

Omräkningsdifferenser 0 

Per 31 december 5 1

mkr 2010 2009

Kapitalförsäkringar ledande befattningshavare 2 1

Hyresgarantier 3 

Övrigt 0 

5 1

Kapitalförsäkringar avser de inbetalningar Catella gjort värde
rade till verkligt värde. Förpliktelsen för pensionerna är upp
tagen som långfristig skuld till samma belopp i not 32, Övriga 
avsättningar.

NOT 28 FÖruTbeTaLDa KOSTNaDer 
OCh uPPLuPNa INTäKTer

mkr 2010 2009

Upplupna ränteintäkter 16 11

Upplupna förvaltningsavgifter och kortintäkter 92 74

Övriga upplupna intäkter 9 4

Förutbetalda hyreskostnader 12 

Övriga förutbetalda kostnader 12 7

141 97

NOT 29 LIKVIDa meDeL OCh 
CheCKräKNINGSKreDITer

mkr 2010 2009

Catellakoncernen exklusive Banque Invik 198 198

Banque Invik 2 681 1 874

Totala Likvida medel 2 879 2 073

Likvida medel utgörs av bankmedel. 
Likvida medel i Banque Invik är inte tillgängliga för lyftning av 

Catellakoncernen. 
I likvida medel ingår medel som är placerade på spärrade 

konton med 13 mkr () för Catellakoncernen exklusive Banque 
Invik och med 52 mkr (45) för Banque Invik. Dessa medel är 
ställda som säkerhet inom verksamhetsgrenen Kapitalförvalt
ning för pågående transaktioner. Medlen är spärrade med en 
dags förfall. 

Koncernen har outnyttjade checkräkningskrediter om 
35 mkr (0). 

Se vidare Likviditetsrisk i not 3. 

NOT 30 eGeT KaPITaL
Catella AB har valt att specificera eget kapital i enlighet med 
nedanstående komponenter:
� Aktiekapital
� Övrigt tillskjutet kapital
� Reserver
� Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat 

I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet för 
moderbolaget. Inga förändringar av aktiekapital har förekommit 
under 2010.

I övrigt tillskjutet kapital ingår summan av de transaktioner 
som Catella AB har haft med aktieägarkretsen. De transaktio
ner som har förekommit med aktieägarkretsen är främst emis
sioner till överkurs vilket motsvarar erhållet kapital (reducerat 
med transaktionskostnader) utöver nominellt belopp av emis
sionen. I övrigt tillskjutet kapital ingår även inbetalda premier 
för utställda optioner. Under 2010 har 30 mkr inbetalats för 
utställda teckningsoptioner. Inga övriga förändringar av övrigt 
tillskjutet kapital har förekommit under 2010.

Reserver består av de intäkter och kostnader som enligt 
vissa standarder ska redovisas i övrigt totalresultat. I Catellas fall 
består reserver av omräkningsdifferenser hänförliga till omräk
ning av utländska dotterbolag i enlighet med IAS 21 samt av 
verkligt värde reserv hänförligt till tillgångar som kan säljas.

Posten balanserade vinstmedel inklusive årets resultat mot
svaras av de ackumulerade vinster och förluster som genere
rats totalt i koncernen. Vidare reduceras balanserad vinst med 
lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget, dock har ingen 
utdelning lämnats åren 2002 2010 eller föreslås för 2011. 

Se även not 52 Eget kapital i moderbolaget. 
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NOT 31 uPPLÅNING OCh LÅNeSKuLDer

mkr 2010 2009

Banklån för finansiering av förvärvade 
verksamheter

244 

Banklån för den operativa verksamheten 76 238

Obligationslån 95 141

Inlåning från företag 2 932 1 802

Inlåning från privatkunder 538 534

3 885 2 716

Avgår: långfristig del 203 37

Kortfristig del 3 682 2 679

Marknadsvärdet av säkerheter för lån ska alltid uppgå till minst 
140 % av lånet. Per den 31 december 2010 uppgick marknads
värdet av säkerheter på lån till 253 % (326 %). 

Förfallotidpunkter för koncernens upplåning och låneskulder är 
enligt följande: 

mkr 2010 2009

Mindre än 6 månader 3 508 2 456

Mellan 6–12 månader 174 223

Mellan 1–5 år 203 4

Mer än 5 år  33

3 885 2 716

Det verkliga värdet på upplåning och låneskulder är som följer:

mkr 2010 2009

Banklån 320 238

Obligationslån 95 141

Inlåning från företag 2 932 1 802

Inlåning från privatkunder 538 534

3 885 2 716

För information om genomsnittlig låneränta, se tabell Koncer
nens räntebärande skulder och tillgångar per valuta under rub
riken Ränterisk i not 3. 

NOT 32 ÖVrIGa aVSäTTNINGar

mkr

Kapital- 
försäk-
ringar

Kredit korts-
relat erade 

avsätt ningar *)

Rättslig 
tvist i 

förvärvat 
företag

Skatte-
tvister Övrigt Summa

Per 1 januari 2009 3     3

Ökning genom 
rörelseförvärv

  3  2 5

Tillkommande 
avsättningar

1    1 3

Utnyttjat under året 3     3

Valutakursdifferenser   0  0 0

31 december 2009 1 0 3 0 3 7

Ökning genom 
rörelseförvärv

5   2 2 9

Tillkommande 
avsättningar

 7   1 8

Utnyttjat under året 4    2 6

Återförda outnytt
jade belopp

  3 2 0 5

Valutakursdifferenser  0 0 0 0 1

31 december 2010 2 7 0 0 4 13

*)  I posten ingår avsättningar för bedömnda kostnader som dotterförtaget Banque Invik har haft 
avseende förskingringar på utställda kreditkort.  

Kapitalförsäkringar bedöms falla ut efter mer än 5 år och övriga 
avsättningar bedöms falla ut om 1–3 år. 

NOT 33 uPPLuPNa KOSTNaDer OCh 
FÖruTbeTaLDa INTäKTer

mkr 2010 2009

Semesterlöneskuld 16 1

Upplupna personalomkostnader 54 7

Upplupna revisionskostnader 4 2

Upplupna försäkringskostnader 0 0

Upplupna juridiska kostnader 1 2

Upplupen bonus 69 2

Upplupna räntekostnader 2 3

Upplupna hyreskostnader 25 

Upplupna provisionskostnader 43 

Övriga upplupna kostnader 20 6

Förutbetalda intäkter 7 2

243 25
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NOT 34 STäLLDa SäKerheTer

mkr 2010 2009

Aktier i dotterbolag 508 

Likvida medel 187 174

Övriga ställda säkerheter 2 

697 174

I likvida medel ingår pantsatta kassamedel på spärrade konton med 65 mkr (45). Dessa medel är 
satta som säkerhet inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning för pågående transaktioner. Dessa 
medel är spärrade en dag. Se även not 29. 

I likvida medel ingår även kassamedel enligt minimibehållnings
krav inom kortverksamheten. 

Som ställd säkerhet anges ovan nettotillgångarna i dotter
bolag som är pantsatta som säkerhet för koncernens för
värvslån från förvärvet av Catella Brand ABkoncernen och 
checkkontokredit från samma externa långivare. Vidare i fall 
att Catella inte lever upp till de med extern långivare överens
komna kovenanter, har Claesson & Andersén AB, som indirekt 
äger per 31 december 2010 39 % av aktierna i Catella AB (publ), 
ställt en emissions och lånegaranti om totalt 100 mkr. Claesson 
& Andersén AB ska erhålla andrahandspant i de dotterbolag 
som är ställda som säkerhet för koncernens förvärvslån från 
förvärvet av Catella Brand ABkoncernen och koncernens 
checkkontokredit. 

NOT 35 eVeNTuaLFÖrPLIKTeLSer
 

mkr 2010 2009

Garantiförbindelser 10 4

10 4

Garantiförbindelser har huvudsakligen lämnats för hyreskon
trakt med hyresvärdar. 

Övriga rättsliga förfaranden
Bolag inom koncernen är inblandade i ett fåtal tvister eller 
rättsliga förfaranden samt skatteärenden som uppkommit i 
den löpande verksamheten. Risker förenade med sådana hän
delser täcks av kontraktsenliga garantiförpliktelser, försäkring 
eller erforderliga reserver. Eventuell skadeståndsskyldighet och 
andra kostnader i samband med sådana rättsliga förfaranden 
bedöms inte väsentligen påverka koncernens affärsverksamhet 
eller finansiella ställning. 

NOT 36 ÅTaGaNDeN

mkr 2010 2009

Ej utnyttjade krediter,  
beviljade av Banque Invik

3 194 2 137

Valutaterminer 45 1 996

3 240 4 133

Ej utnyttjade krediter avser kreditlöften som Banque Invik ställt 
ut till sina kunder. Kunderna kan, under vissa förutsättningar 
bland annat avseende vilken säkerhet de kan lämna, utnyttja 
dessa krediter. 

Koncernen hyr ett antal kontorslokaler enligt ej uppsäg
ningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar 
mellan 3 och 10 år och de flesta leasingavtal kan vid leasing
periodens slut förlängas till marknadsmässiga villkor. Koncernen 
leasar också viss kontorutrusting som till exempel kopiatorer 
enligt uppsägningsbara operationella leasingavtal. Uppsägningsti
den för koncernen avseende dessa avtal är sex månader. 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för ickeuppsägnings
bara operationella leasingavtal är som följer: 

mkr 2010 2009

Inom 1 år 68 22

Mellan 1 och 5 år 224 90

Mer än 5 år 38 58

330 170

Leasingkostnader som redovisats i resultaträkningen under året 
uppgår till 24 mkr. 

NOT 37 erhÅLLNa OCh beTaLDa räNTOr
I resultat efter finansiella poster ingår under räkenskapsåret 
erhållna och betalda räntor som uppgår till: 

mkr 2010 2009

Erhållna räntor 77 88

Betalda räntor 12 33

Netto betalda räntor 64 55



koncernens noter koncernens noter

årsredovisning catella 2010  89

NOT 38 FÖrVärV aV VerKSamheTer
Under 2010 förvärvades Catella Brand ABkoncernen, CFA 
Partners AB, Modern Treuhand Management Ltd och andelar 
från innehav utan bestämmande inflytande i European Equity 
Tranche Income Ltd. Under 2009 förvärvades Banque Invik S.A. 
och European Equity Tranche Income Ltd.

Catella brand ab
Den 13 september 2010 förvärvade koncernen, via det 91 % 
ägda dotterbolaget CFA Partners AB, 100 % av aktierna i Catella 
AB (namnändrat till Catella Brand AB). Catella är en oberoende 
europeisk finansgrupp specialiserad på Corporate Finance och 
Kapitalförvaltning. Catella hade vid förvärvstillfället cirka 290 
medarbetare i 14 europeiska länder. 

Verksamhetsområdet Corporate Finance hade 186 med
arbetare i 11 länder. Gemensamt för verksamheten i samtliga 
länder är förmågan att genomdriva affärer samt en strävan att 
tillföra värde genom att kombinera kapitalmarknadskännedom 
med kunskap om de lokala fastighetsmarknaderna. Verk
samhetsområdet Kapitalförvaltning innefattar en av Sveriges 
ledande oberoende fond och kapitalförvaltare samt förmö
genhetsrådgivning. Målsättningen är att leverera god, långsiktig 
avkastning till kunder och klienter. 

Den förvärvade verksamheten konsolideras i koncernen 
från den 30 september 2010 och har under 2010 bidragit 
med intäkter och resultat efter skatt om 340  mkr respektive 
49  mkr. Om förvärvet hade skett per 1 januari 2010, skulle 
koncernens intäkter ha uppgått till 1 094 mkr, periodens resul
tat efter skatt 10 mkr och periodens totaltresultat skulle ha 
uppgått till 137 mkr. Dessa belopp har beräknats med tillämp
ning av koncernens redovisningsprinciper och med korrigering 
av dotterbolagets resultat, så att det inkluderar tillkommande 
avskrivningar som skulle ha gjorts om verkligt värdejusteringar 
av immateriella tillgångar hade gjorts per 1 januari 2010, tillsam
mans med åtföljande skattekonsekvenser. 

Köpeskilling för Catella Brand ABkoncernen inklusive ränta 
uppgick till 427 mkr varav 341 mkr betalades genom överta
gande av lån och kontant betald köpeskilling uppgår till 86 mkr. 
Därutöver har förvärvsrelaterade utgifter om 8 mkr betalats 
i samband med förvärvet vilket belastar periodens rörelsere
sultat. Vidare har ett förvärvslån upptagits vilket har medfört 
3 mkr i utgifter vilka kostnadsförs över lånets löptid.

Förvärvsanalysen som presenteras nedan leder till en good
will om 223 mkr. Goodwill är hänförlig till operativ expansion, 
humankapital och de synergieffekter som förväntas uppstå 
genom samordning av verksamheterna i koncernen och Catella 
Brand ABkoncernen. Det verkliga värdet av förvärvade identi
fierbara immateriella tillgångar uppgår totalt till 296 mkr (inklu
sive varumärke och kundrelationer) och är preliminär i avvak
tan på att slutliga värderingar av dessa tillgångar erhålls vilket 
bedöms ske inom 12 månader från förvärvsdatumet. 

Övriga förvärv under 2010
Övriga förvärv under 2010 avser förvärv av CFA Partners AB, 
vars enda verksamhet består i att äga och förvalta aktierna i 
Catella Brand AB, Modern Treuhand Management Ltd (Malta), 
som är ett dotterbolag inom Banque Invik, samt förvärv av 
andelar utan bestämmande inflytande i European Equity Tran
che Income Ltd. 

banque Invik S.a.
I mars 2009 träffade Scribona avtal med Moderna Finance AB 
om förvärv av Banque Invik S.A. i Luxemburg. I april slutfördes 
förvärvet efter godkännande av Luxemburgs finansinspektion 
och uppfyllande av övriga villkor och i juni gjordes slutreglering 
av köpeskillingen. Banque Invik rapporteras som dotterbolag 
från april 2009. 

Banque Inviks huvudsakliga verksamhet är inom Förmögen
hetsförvaltning och Kreditkort och inlösentjänster. Ett filialkon
tor finns i Stockholm som kompletterades med en ny Corporate 
Finance avdelning under hösten 2009. Banque Inviks förmögen
hetsförvaltning omfattar både traditionell privatbanksverksam
het och diskretionär förmögenhetsförvaltning. Banken erbjuder 
förmögna personer, företag och stiftelser råd avseende handel 
med aktier, andra värdepapper och valutor.

Verksamheten erbjuder andra banker färdiga kortprogram 
inom ramen av egna licenser för Visa respektive MasterCard. 
Alla tjänster inklusive clearing mot Visa respektive MasterCard, 
kortprägling, fakturering, riskövervakning och kundservice 
utförs i egen regi. Verksamheten utför clearing av internatio
nella kreditkortstransaktioner gentemot ehandelsföretag samt 
erbjuder daglig avräkning i flera valutor och elektroniska konto
utdrag.
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european equity Tranche Income Ltd (”eeTI”)
EETI:s investeringar utgörs främst av värdepapperiserade 
bostadslån. 

Utvecklingen i låneportföljerna följs noga, och omvärde
ringar görs kontinuerligt av den franska investeringsrådgivaren 
Cartesia S.A.S. Det bokförda värdet i Catellas koncernredovis
ning fastställs baserat på prognostiserade diskonterade kassaflö
den. Portföljerna har diskonterats med diskonteringsräntor som 
varierar mellan 8,5 och 15,0 % vilket ger en vägd genomsnittlig 
diskonteringsränta på 11,2 % för de samlade låneportföljerna. 
Den vägda genomsnittliga durationen för portföljen uppgår till 
5,8 år.

Kassaflödena består i huvudsak av räntebetalningar men 
även amorteringar med en prognosperiod fram till och med 
tredje kvartalet 2022. Förväntade kassaflöden under perioden 
uppgår till cirka 75 mEUR vilka är diskonterade och bokförda till 
377 mkr (42 mEUR) exklusive upplupna ränteintäkter.

Majoriteten av låneportföljerna förvärvades i februari 2009 
när Bolaget var ett investmentbolag under firmanamnet Scri
bona. Marknadens värdering av låneportföljerna föll väsentligt 
i värde hösten 2008 varvid Scribona utnyttjade det då rådande 
affärsklimatet till att på fördelaktiga villkor förvärva Citibanks 
lån till EETI som i sin tur investerat i låneportföljer. Scribona 
förvärvade hela Citibanks lån uppgående till ett nominellt värde 
om 30 mEUR för 14 mEUR eller 153 mkr.

I februari 2009, i samband med en riktad emission, omvand
lade Scribona del av lånen till EETI till aktier och blev majoritets
ägare med 84 % av aktier och röster i bolaget. Catella har efter 
emissionen successivt köpt aktier över börsen och ägde per den 
31 december 2009 94,14 % av bolaget. EETIaktien avnoterades 
på AIMbörsen i London med sista handelsdag den 7 juli 2009. 
EETI rapporteras som dotterbolag från juli 2009. Under 2010 
har förvärv gjorts av andelar utan bestämmande inflytande i 
EETI och per 31 december 2010 ägde Catella 99,86 % av bola
get. 

Förvärvsanalyser 

mkr

2010 2009

Catella Övriga Banque Invik EETI

Varumärke 50   

Immateriella tillgångar 23  28 

Materiella anläggningstillgångar 20  19 

Innehav i intresseföretag 4   

Finansiella tillgångar som kan säljas   11 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 23   421

Lånefordringar   3 840 

Uppskjutna skattefordringar 8  6 

Övriga långfristiga fordringar 8   

Övriga fordringar 137 0 193 17

Likvida medel 210 33 2 339 14

Upplåning 40  803 

Låneskulder   5 010 22

Uppskjutna skatteskulder 23  2 

Avsättningar 9  5 

Övriga skulder 542 0 243 3

Verkligt värde nettotillgångar -129 33 374 428

Innehav utan bestämmande inflytande 8 4  25

Goodwill för 2010 och negativ goodwill för 2009 223 0 145 295

Total köpeskilling 86 37 228 108

Övertagna lån 341   

Oreglerad köpeskilling 8   

Köpeskilling betald via emission  30  96

Kontant reglerad köpeskilling 419 7 228 12

Likvida medel i förvärvade dotterbolag 210 33 2 339 14

Förvärvskostnader 8  1 9

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv 217 -26 -2 109 7
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NOT 39 KONCerNFÖreTaG
2010 2009

Bolag Org.nr Säte Ägarandel Antal aktier Ägarandel Antal aktier

Scribona AS 979460198 Oslo 100% 5 067 100% 5 067

Scribona Oy FI14375313 Esbo   100% 100

Catella Holding AB 5560791419 Stockholm 100% 1 000 100% 1 000

   Banque Invik SA B 29962 Luxemburg 100% 8 780 000 100% 8 780 000

   Modern Processing SA B 98796 Luxemburg 100% 1 000 100% 1 000

   Modern Treuhand BV 33291018 Barendrecht 100% 400 100% 400

   Modern Treuhand SA B 86166 Luxemburg 100% 31 000 100% 31 000

   Modern Treuhand Management Ltd C4214 Malta 100% 10 000  

   Modern Treuhand Corporate Services Ltd HE 265321 Cypern 100% 10 000  

   BI Corporate Finance AB 5567871909 Stockholm 60% 15 000 60% 15 000

   European Equity Trance Income Ltd 44552 Guernsey 99,86% 63 94,14% 9 649 088

   European Equity Trance Income Finance Ltd 442120 Dublin 99,86% 1 000 94,14% 1 000

   Catella Corporate Finance Stockholm HB 9697519628 Stockholm 65%   

   Catella Corporate Finance Göteborg HB 9697519602 Göteborg 65%   

   CFA Partners AB 5567486286 Stockholm 91% 2 000  

   Catella Brand AB 5560900188 Stockholm 100% 1 000  

   Catella Financial Advisory AB 5567153944 Stockholm 100% 1 000  

   Catella Property Fund Management AB 5566608369 Stockholm 100% 10 000  

   Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft HRB 169051 München 94,5% 2 500  

   Catella Real Estate S.r.l BZ 0190483 Bozen 94,5% 10 000  

   Amplion Asset Management Holding AB 5567153472 Stockholm 100% 1 000  

   Catella Asset Management SAS B 412670375 Paris 65% 4 000  

   Parcolog Gestion SARL B 490102993 Paris 66% 1 000  

   Catella Real Estate Investment Management AB 5566385356 Stockholm 100% 1 000  

   Amplion Asset Management AB 5568135262 Stockholm 100% 100 000  

   Catella Advisory AB 5567244917 Stockholm 100% 1 000  

   Catella Property Oy 669987 Helsingfors 100% 10 000  

   Catella Corporate Finance Oy 726244 Helsingfors 100% 100  

   Amplion Asset Management OOO 1079817049006 S:t Petersburg 100% 1  

   Amplion Asset Management Holding Oy 22148364 Helsingfors 100% 10 000  

   Catella Property Norway AS 986032851 Oslo 100% 2 976 862  

   Catella Corporate Finance AS 886623372 Oslo 52,5% 10 000  

   Catella Property GmbH HRB 106179 Düsseldorf 100%   

   Catella Property Valuation GmbH HRB 106180 Düsseldorf 100%   

   Catella Property Advisors GmbH HRB 106183 Düsseldorf 100%   

   Catella Corporate Finance SIA 40003814194 Riga 60% 2 000  

   Catella Corporate Finance Vilnius 300609933 Vilnius 60% 100  

   OÜ Catella Corporate Finance Tallin 11503508 Tallin 60% 1  

   Catella Property Benelux SA BE 0467094788 Bryssel 100% 300 000  

   Catella Property Belgium SA BE 0479980150 Bryssel 100% 533 023  

   Catella Property Denmark A/S 17981595 Köpenhamn 60% 555 556  

   Catella Mezzanine AG 234205 Schweiz 75% 100 000  

   Catella France SARL B 412670374 Paris 100% 2 500  

   Catella Valuation Advisors SAS B 435339098 Paris 66% 4 127  

   Catella Property Consultants SAS B 435339114 Paris 100% 4 000  

   Catella Residential Partners SAS B 442133922 Paris 65% 4 000  

   Catella Property Spain S.A. A 85333342 Madrid 70% 60  

   Catella Advisory Sweden AB 5567244925 Stockholm 100% 1 000  

   CC Intressenter AB 5567405609 Stockholm 60% 1 000  

   Catella Consumer AB 5566542261 Stockholm 60% 10 000  

   CCF Stockholm Intressenter AB 5567244941 Stockholm 100% 1 000  

   Catella Corporate Finance AB 5567405971 Stockholm 100% 1 000  

   CCF Holding AB 5567008577 Stockholm 100% 1 000  

   Catella Markets AB 5567083976 Stockholm 100% 2 000 000  

   CCF Malmö Intressenter AB 5567405963 Stockholm 60% 1 000  

   Catella Corporate Finance Malmö AB 5567405666 Stockholm 60% 1 000  

   Aveca AB 5566466313 Stockholm 100% 5 000  

   Aveca Geshäftsführungs GmbH HRB 106722 Düsseldorf 100%   

   Catella Capital Intressenter AB 5567367072 Stockholm 100% 1 000 000  

   Catella Capital AB 5562436989 Stockholm 100% 221 600  

   Catella Fondförvaltning AB 5565336210 Stockholm 100% 50 000  

   Alletac Shared Services AB 5565432118 Stockholm 100% 12 000  
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NOT 40 häNDeLSer eFTer baLaNSDaGeN 
I januari 2011 meddelades att Catella etablerar en ny verksam
het inom marknaden för ränteprodukter. Den nya verksamhe
ten kommer att agera som finansiell rådgivare samt genomföra 
emissioner av ränteprodukter. Verksamheten planeras att vara 
samägd med dess ledande befattningshavare och ingå som dot
terbolag i Catellakoncernen.

Den 28 januari 2011 ingick Catella ett avtal om att förvärva 
cirka 55 % av aktiekapital och röster i EKF Enskild Kapitalför
valtning. Samtidigt riktade Catella ett erbjudande till övriga 
aktieägare i EKF Enskild Kapitalförvaltning om att förvärva 
resterande aktier till samma pris. Samtliga aktieägare har accep
terat erbjudandet och Catella tillträdde aktierna i EKF Enskild 
Kapitalförvaltning den 29 april 2011 efter Finansinspektionens 
medgivande. Förvärvslikviden av samtliga aktier i EKF Enskild 
Kapitalförvaltning uppgår totalt till cirka 50 mkr. I och med att 
förvärvet nyligen är genomfört så pågår en process avseende 
identifiering av förvärvade tillgångar och skulder. Förvärvet ska 
ses som ett första steg i etableringen av en komplett förmö
genhetsförvaltning i Sverige och Norden och ska drivas parallellt 
med existerande fondrörelse. 

EKF Enskild Kapitalförvaltning är en fristående kapitalför
valtare på den svenska marknaden. Verksamheten bedrivs 
med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Växjö. Anta
let anställda uppgår till 29  personer. Bolaget är kontoförande 
institut, clearingmedlem och förvaltare i Euroclear och har cirka 
4 mdkr under förvaltning. Bland kunderna återfinns privatper
soner, företag, stiftelser och intresseorganisationer. 

Den 23 mars 2011 beslutade styrelsen i Catella AB (publ) 
att inleda en försäljningsprocess av Banque Inviks kreditkort 
och inlösenverksamhet, alternativt av hela banken. Beslutet är 
en konsekvens av styrelsens och ledningens strategi att renodla 
Catellas verksamhet och fokusera på två verksamhetsområden, 
Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Styrelsen beslutade 
vidare att genomföra förändringar av ledningsorganisationen 
inom Banque Invik. Fredrik Sauter lämnar posten som verk
ställande direktör för att bli bankens styrelseordförande och 
Anders Thonning utsågs till ny verkställande direktör. Inom 
Banque Invik, som har huvudkontor i Luxemburg, arbetar 127 
personer. 

Under våren 2011 beslutades vidare att koncernledning för 
Catellagruppen skall utgöras av Johan Ericsson, verkställande 
direktör, Lennart Schuss, vice verkställande direktör, Ando 
Wikström, finansdirektör, Fredrik Sauter, ordförande Banque 
Invik, Johan Nordenfalk, chefsjurist, Anders Palmgren, affärs
utvecklingschef Corporate Finance och Anne Rådestad, kom
munikationschef. Därutöver kommer en ledningsgrupp med 
representanter från de större dotterbolagen i Norden och 
Europa att inrättas. 

NOT 41 TraNSaKTIONer meD NärSTÅeNDe 

Närståenderelationer
Närståenderelationer med bestämmande inflytande finns inte i 
Catellakoncernen. Närståenderelationer med betydande infly
tande innefattar Catella styrelseledamöter och koncernledning, 
inklusive familjemedlemmar, samt företag där dessa personer 
har styrelseuppdrag eller positioner som ledande befattningsha
vare och/eller har betydande aktieinnehav. 

Transaktioner med närstående

2010
Björn Edgren, styrelsens ordförande, har för uppdrag utöver 
styrelsearbete under perioden augusti 2008 till maj 2010 erhållit 
ett arvode, på marknadsmässiga villkor, om 300 tkr. 

I samband med att CPA Partners AB ingick avtal om förvärv 
av Catella Brand AB koncernen, lämnade Claesson & Ander
zén  AB, indirekt största ägaren i Catella  AB (publ), en finan
sieringsgaranti gentemot säjargruppen. Styrelsen i dåvarande 
Scribona AB (publ) godkände i samband med beslut om att 
förvärva 91 % av aktierna i CFA Partners AB att ersättning för 
garantin skulle utgå med ett belopp om 8 mkr. 

I samband med förvärvet av CFA Partners AB och indirekt 
av Catella Brand AB koncernen lånade det helägda dotter
bolaget Catella Holding AB (namnändrat från Scribona Nordic 
AB) 50 mkr av CA Plusinvest AB, största ägaren i Catella AB 
(publ), som en del i finansieringen. Catella Holding lämnade den 
kortfristiga aktieportföljen som säkerhet för lånet. Räntevillko
ren var STIBOR 30dagar plus fem (5) procentenheter. Lånet 
amorterades i sin helhet under fjärde kvartalet 2010. 

I enlighet med not 34 Ställda säkerheter har Claesson & 
Andersén AB, som indirekt äger per 31 december 2010 39 % 
av aktierna i Catella AB (publ), ställt ut en emissions och låne
garanti i fall Catella inte lever upp till överenskomna kovenanter 
i låneavtal med extern långivare. Per 31 december 2010, efter 
godkännande från långivare avseende tillfälligt understigande 
kovenant avseende soliditet, efterlevde Catella överenskomna 
kovenanter. Garantiersättning med marknadsmässiga villkor 
utgår till Claesson & Andersén AB.

Moderbolaget har i samband med förvärvet av Catella 
gruppen ställt ut 30 000 000 teckningsoptioner för ett värde 
om 30 mkr som en del av erlagd förvärvslikvid. Ledande befatt
ningshavare och andra nyckelpersoner inom dåvarande Catella
gruppen erhöll dessa teckningsoptioner till marknadsmässiga 
villkor. Optionerna har slut datum 2013, 2014, 2015 och 2016 
med fördelningen 33 %, 13 %, 27 % och 27 %. Merparten av 
de ledande befattningshavarnas optionsinnehav har slutdatum 
under 2015 och 2016. En option ger möjligheten att teckna en 
Baktie till kursen 11 SEK (eng:  strike price), se vidare not 12 
Aktierelaterade incitament.
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2009
Lorenzo Garcia, ledamot i Catella AB (publ)’s styrelse, fortsatte 
under första kvartalet 2009 som verkställande direktör i dåva
rande Scribona AB som konsult. Ersättningen till Garcia utgick 
som konsultersättning via Greenfield International AB med en 
fast ersättning per månad som uppgick till 200 tkr. Från den 
1  april 2009 anställdes Garcia som verkställande direktör av 
dåvarande Scribona AB med en fast månadslön på 200 tkr. 

Förmedlingsprovision i samband med Catellas förvärv av 
aktier i EETI uppgick till 7,4 mkr. Mottagare var Bronsstädet 
AB. Förmedlingsprovisionen var beräknad till 1,11 EUR/aktie 
som Bronsstädet AB förmedlat. Peter Gyllenhammar, styrel
seledamot i Catella AB (publ), är ägare och styrelseledamot i 
Bronsstädet AB. Utbetalning av förmedlingsprovisionen gjordes 
i mars 2010. 

Se även not 11 Ersättningar till ledande befattningshavare 
och not 12 Aktierelaterade incitament. 

NOT 42 DeFINITIONer OCh VaLuTaKurSer

begrepp och nyckeltal

Antal anställda: 
 Antal anställda vid periodens utgång omräknade till heltidstjäns
ter. 

Antal anställda i genomsnitt:
Genomsnittet av antal anställda vid utgången av räkenskapsår
ets fyra kvartal. 

Eget kapital per aktie: 
Eget kapital vid periodens utgång dividerat med antal aktier i 
slutet av perioden. 

Kassaf löde per aktie: 
Årets kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

Resultat per aktie före utspädning:
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 
under perioden.

Resultat per aktie efter utspädning:
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 
med hänsyn taget till effekt av eventuella utspädande potentiella 
stamaktier under perioden. 

Resultat per aktie efter full utspädning:
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt vägt antal 
aktier med hänsyn taget till effekt av full utspädning av alla 
potentiella stamaktier under perioden. 

Räntabilitet på eget kapital: 
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Ränteteckningsgrad: 
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat 
med räntekostnader 

Soliditet: 
Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Sysselsatt kapital: 
Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstill
gångar med avdrag för icke räntebärande lång och kortfristiga 
skulder. 

Nettoskuld: 
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finan
siella tillgångar inklusive likvida medel. Det betyder att såväl 
lånefordringar och låneskulder inom Banque Invik som EETI’s 
investeringar i låneportföljer redovisas i nettoskulden.

Upplåning: 
Lån från kreditinstitut. 

Låneskulder:
Lån från ickekreditinstitut. 

EV
Enterprise Value (bolagsvärde). 

EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation 
(resultat före räntenetto, skatt och avskrivningar). 

Valutakurser
Kurserna på de i koncernen ingående valutorna var i förhållande 
till SEK i genomsnitt respektive per balansdagen följande:

Valutakurser 2010

Valuta Genomsnittskurs Balansdags kurs

DKK 1,281273 1,2075

EEK 0,6099 0,5755

EUR 9,5413 9,002

GBP 11,1256 10,5475

LTL 2,7637 2,61

LVL 13,4643 12,68

NOK 1,191577 1,152

PLN 2,3914 2,27

USD 7,2049 6,8025

Valutakurser 2009

Valuta Genomsnittskurs Balansdags kurs

EUR 10,6213 10,353

NOK 1,216225 1,243
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NOT 43 ÖVerGÅNG TILL IFrS
Catella ABkoncernen (”Catella”) tillämpar från och med den 
1 januari 2009 internationella redovisningsstandarder, Interna
tional Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits 
av EU, för sin koncernredovisning samt RFR1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncernen. Catella har tidigare tillämpat 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Denna avstämning beskriver den omräkning som skett av de 
finansiella rapporterna 2009 i samband med övergången till 
IFRS.

IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, innehåller regler för över
gången från tidigare tillämpade regler till IFRS. Catella har följt 
detta regelverk vid övergången till IFRS. Dessa övergångsregler 
medger i vissa fall frivilliga undantag vilka Catella i relevanta fall 
tillämpat enligt följande: 
� vid övergången till IFRS kan ett företag välja att tillämpa reg

lerna i IFRS 3 (omarbetad) Rörelseförvärv, framåtriktat från 
övergångsdagen. Catella har valt att utnyttja denna möjlighet 
och räknar därmed ej om tidigare förvärv.
Genom tillämpning av övergångsreglerna i IFRS 1 har inga 

skillnader uppkommit vid övergången till IFRS förutom omför
delning inom eget kapital.

Den redovisning som presenteras nedan är gjord i enlighet 
med nu gällande IFRSstandarder och uttalanden. De väsentli
gaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovis
ningsnormen vid upprättandet av Catellas finansiella rapporter 
och denna avstämning, finns tillgängliga på koncernens hemsida 
www.catella.se. 

Siffrorna i detta dokument och tillhörande tabeller är pre
senterade i MSEK och har avrundats var för sig. Mindre avrund
ningsdifferenser kan därför förekomma.

I . effekt av övergång till IFrS
Effekten för Catella vid övergången till IFRS kan sammanfattas 
enligt följande huvudpunkter: 
� Förvärv gjorda efter den 1 januari 2009 och förvärvsanaly

ser för dessa förvärv upprättas enligt IFRS 3 (omarbetad) 
Rörelseförvärv. Det leder bland annat till att residualvärdet 
i förvärvsanalyserna av Banque Invik och EETI (European 
Equity Tranche Income), som är negativ goodwill, intäktsförs 
direkt i årets resultat i jämförelse med nuvarande redovis
ningsprinciper. 

� Finansiella tillgångar som Catellas aktieportföljer och EETI:s 
låneportföljer värderas till verkligt värde vid varje boksluts
tillfälle (IAS 39 Finansiella instrument). 

Vid övergången till IFRS per den 1 januari 2009 uppkommer 
ingen effekt på det egna kapitalet, förutom omfördelning mellan 
övrigt tillskjutet kapital och balanserade vinstmedel. Justeringen 
av räkenskaperna per den 31 december 2009 leder till en positiv 
effekt på eget kapital om 168 mkr avseende intäkts redovisning 
av negativ goodwill i Banque Invik (118 mkr) och värdering av 
kortfristiga placeringar (21 mkr), EETI:s låneportföljer (24 mkr) 
och finansiella instrument inom Banque Invik (5 mkr) till verkligt 
värde.

Övrig påverkan vid införandet av IFRS är att presentations
formen av de finansiella rapporterna ändrats samt att en ny rap
port, rapport över totalresultat, införts. Vidare har övergången 
till IFRS inneburit att vid upprättandet av årsredovisning 2010 
tillkommer ytterligare upplysningar i enlighet med upplysnings
kraven i IFRS. Catella bedömer dock att ingen ny information 
kommer att publiceras utan främst specificeras och presenteras 
ytterligare jämfört med årsredovisningen 2009.

Vidare tillämpar moderbolaget, Catella AB, Årsredovis
ningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, vid 
upprättande av sina finansiella rapporter. Införandet av denna 
nya rekommendation påverkar ej moderbolagets resultat eller 
finansiella ställning.

Avstämning för öppningsbalansräkning   
per den 1 januari 2009
Catella har inga IFRSjusteringar i sin öppningsbalansräkning och 
därmed är öppningsbalansräkningen enligt IFRS densamma som 
balansräkningen per den 1 januari 2009 enligt tidigare redo
visningsprinciper. Av denna anledning upprättas ingen specifik 
avstämning avseende öppningsbalansräkningen.

Avstämning av 2009 års räkenskaper
(Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats 
var för sig. Mindre avrundningsdifferenser kan därför före
komma i summeringar.)
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effekt av övergång till IFrS (mkr)

Resultaträkning Not
Enligt publicerad rapport

1 jan – 31 dec 2009 IFRS justeringar Omklassificeringar
Översyn av  

förvärvsanalys mm
Enligt IFRS  

1 jan – 31 dec 2009

Nettoomsättning d 206  11  217

Övriga rörelseintäkter 17    17

223 0 11 0 234

Övriga externa kostnader a, e, f 175 10 5 3 177

Personalkostnader 75    75

Avskrivningar f 5   6 10

Intäktsredovisning av negativ goodwill a 293 147   440

Övriga rörelsekostnader e   5  5

rörelseresultat 261 137 11 -2 406

Resultat från finansiella poster b, d 40 45 11 5 70

resultat före skatt 301 182 0 -7 476

Skatt 5   1 4

Årets resultat 296 182 0 -6 472

resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 295 180 0 6 469

Innehav utan bestämmande inflytande 1 1   3

296 182 0 6 472

resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr:

 före utspädning 3,61 5,75

 efter utspädning 3,61 5,75

Rapport över totalresultat Not
Enligt publicerad rapport  

1 jan – 31 dec 2009 IFRS justeringar Omklassificeringar
Översyn av  

förvärvsanalys mm
Enligt IFRS  

1 jan – 31 dec 2009

Årets resultat 296 182 0 6 472

Övrigt totalresultat:

Verkligt värdeförändringar i finansiella  
tillgångar som kan säljas

b  4   4

Valutakursförändringar 6 18  1 12

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 6 14 0 1 8

Summa totalresultat för året 302 168 0 -5 464

resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 302 166 0 5 463

Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 0 0 1

302 168 0 -5 464

Balansräkning Not
Enligt publicerad rapport 

31 dec 2009 IFRS just-eringar Omklassificeringar
Översyn av  

förvärvs-analys mm
Enligt IFRS  

31 dec 2009

anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar f    24 24

Materiella anläggningstillgångar 14    14

Finansiella anläggningstillgångar b 408 47  4 460

Summa anläggningstillgångar 422 47 0 28 498

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar c, f 2 625  1 281 24 1 319

Kortfristiga placeringar 66 0   66

Likvida medel c 792  1 281  2 073

Summa omsättningsillgångar 3 482 0 0 -24 3 458

Summa tillgångar 3 904 47 0 4 3 956

eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 889 168 0 5 1 051

Negativ goodwill a 118 121  3 0

Övriga avsättningar 21 1 2 1 24

Långfristiga skulder 1  1  0

Kortfristiga skulder f 2 874  1 7 2 880

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 904 47 0 4 3 956
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De väsentliga justeringarna i samband med övergången till 
IFRS är följande: 

Not a – Negativ goodwill
Enligt IFRS 3 (omarbetad) Rörelseförvärv ska negativ goodwill 
inte skuldföras och upplösas löpande över resultatet. Istället ska 
den uppkomna vinsten från förvärv, där köpeskillingen understi
ger de förvärvade nettotillgångarna värderade till verkligt värde, 
redovisas i resultatet vid förvärvstidpunkten.

Tillämpningen innebär att löpande intäktsredovisning av 
negativ goodwill som gjorts före övergången till IFRS återförs 
och den negativa goodwillen intäktsförs vid förvärvstidpunkten.

Vidare ska förvärvsrelaterade kostnader, till exempel due dil
ligence och juristkostnader, redovisas som kostnad under den 
period de uppkommer. Denna kostnad klassificerar Catella som 
övriga externa kostnader. 

mkr
Immateriella 

tillgångar 

Återförda 
upplösningar av 

negativ goodwill
Återförda  

kurs-effekter
Förvärvs-
kostnader

Övriga 
justeringar

Redovisad  
intäkt  

enligt IFRS
Total  

justering

Negativ goodwill, Banque Invik 28 19 6 1 27 145 118

Negativ goodwill, EETI  274 12 9  295 

Negativ goodwill, Totalt 28 293 18 10 -27 -440 -118

Not b - Tillämpning av IAS 39 Finansiella instrument   
- justering för verkligt värde
IAS 39 Finansiella instrument anger att finansiella tillgångar ska 
värderas baserat på vilken finansiell tillgångskategori de klas
sificeras till i samband med förvärvet av tillgången. Catella har 
finansiella tillgångar i kategorierna ”Tillgångar som kan säljas” 
och ”Tillgångar som värderas till verkligt värde via resultat
räkningen”. Tillgångar i båda dessa kategorier ska värderas till 
verkligt värde, dock redovisas värdeförändringar för ”Tillgångar 
som kan säljas” i Övrigt totalresultat. Effekterna av värdering av 
tillgångar (bland annat aktieportföljer och innehavet i EETI låne
portföljer) är som följer: 

mkr
Verkligt värde 
via resultatet

Tillgångar som 
kan säljas

Omklassificering 
av tillgångar som 

kan säljas

Omklassificering 
uppskjuten 

skattefordran
Total  

justering

Finansiella anläggningstillgångar 24 5 21 3 47

Kortfristiga placeringar 21  21  

Uppskjuten skatteskuld (Avsättningar)  2  3 1

Verkligt värde reserv (Eget kapital)  4   4

resultat från finansiella poster 45 45



koncernens noter koncernens noter

årsredovisning catella 2010  97

II . Omklassif iceringar

Not c - Banktil lgodohavanden på spärrade konton
Banktillgodohavanden, som är ställda som säkerhet för Ban
que Inviks transaktioner på daglig basis (spärrade konton), om 
45 mkr har inkluderats i koncernens likvida medel. Banktillgo
dohavanden om 1 236 mkr på konton hos andra banker än 
centralbanker har inkluderats i koncernens likvida medel. Enligt 
tidigare principer var dessa tillgångar redovisade som kundford
ringar och andra fordringar. 

mkr
Spärrade  

konton
Total  

justering

Kundfordringar och andra fordringar 1 281 1 281

Likvida medel 1 281 1 281

Not d - Provisionsintäkter på valutahandel
Provisionsintäkter uppkomna på valutaväxlingar inom Banque 
Invik om 11 mkr har inkluderats i koncernens nettoomsättning 
då detta är del av koncernens huvudsakliga verksamhet. Enligt 
tidigare principer var dessa intäkter redovisade som ränteintäk
ter. 

mkr
Provisions- 

intäkter
Total  

justering

Nettoomsättning 11 11

Resultat från finansiella poster 11 11

Not e - Nedskrivning av kortfrist iga fordringar
Nedskrivningar av fordringar om 5 mkr har inkluderats som 
övriga rörelsekostnader. Enligt tidigare principer var dessa kost
nader redovisade som övriga externa kostnader. 

mkr Nedskrivning
Total  

justering

Övriga externa kostnader 5 5

Övriga rörelsekostnader 5 5

III . Översyn av förvärvsanalys mm
Under året har en översyn gjorts av de identifierade tillgångarna 
och övertagna skulderna i samband med förvärvet av Banque 
Invik. 

Not f - Immateriella t i l lgångar som tidigare 
inte identif ierats i samband med förvärv 
Avseende förvärv under 2009 av Banque Invik och EETI har för
värvsanalyser upprättats enligt kraven i IFRS 3 (omarbetad). Vid 
en grundligare genomgång av förvärvade tillgångar och över
tagna skulder avseende Banque Invik har immateriella tillgångar 
avseende mjukvara identifierats med ett värde på 28 mkr som 
ej tidigare redovisats. Den bedömda nyttjandeperioden avse
ende dessa immateriella tillgångar bedöms vara 4 år och medför 
därmed en linjär avskrivning över respektive nyttjande period, 
vilket motsvarar 6 mkr under 2009. 

Investeringar i immateriella tillgångar (mjukvara) om 3 mkr 
har under 2009 aktiverats i enlighet med IAS 38 Immateriella 
tillgångar i samband med övergången till IFRS.

mkr
Förvärvade  

tillgångar
Avskrivningar  

under året
Investeringar  

under året
Kurs-

effekter
Total  

justering

Immateriella tillgångar 28 6 3 2 24

Utöver ovan identifierade immateriella tillgångar har övriga 
justeringar gjorts på totalt 27 mkr (se not a), vilket huvudsakli
gen utgörs av ökning av kortfristiga skulder på 8 mkr och minsk
ning av lånefordringar på 16 mkr, netto efter uppskjuten skatt.

Därutöver har lånefordringar minskats med 3 mkr, netto 
efter uppskjuten skatt vilket inte påverkat förvärvsanalysen.
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mkr
2010

jan–dec
2009

jan–dec

Årets resultat 37,4 62,4

Övrigt totalresultat  

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 0,0 0,0

Summa totaltresultat för året 37,4 62,4

mkr Not
2010

jan–dec
2009

jan–dec

Övriga externa kostnader 45 5,8 2,0

Personalkostnader 46 5,0 4,4

rörelseresultat -10,8 -6,5

Resultat från andelar i koncernföretag 47 48,3 70,3

Ränteintäkter och liknande resultatposter  0,0

Räntekostnader och liknande resultatposter 48 0,0 1,4

Finansiella poster 48,2 68,9

resultat före skatt 37,4 62,4

Skatt på årets resultat 49  

Årets resultat 37,4 62,4

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat



årsredovisning catella 2010  99

mkr Not
2010

31 dec
2009

31 dec

TILLGÅNGar

anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 50 97,0 250,0

Långfristiga fordringar 51 0,8 1,2

97,8 251,2

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 473,8 251,6

Övriga kortfristiga fordringar 0,2 0,7

Likvida medel 0,5 1,2

474,6 253,5

Summa tillgångar 572,4 504,7

eGeT KaPITaL OCh SKuLDer

eget kapital 52

bundet eget kapital 

Aktiekapital 163,4 163,4

Reservfond 249,9 249,9

413,3 413,3

Fritt eget kapital

Överkursfond 46,3 16,4

Balanserad vinst 72,5 9,8

Årets resultat 37,4 62,4

156,3 88,6

Summa eget kapital 569,6 501,8

avsättningar

Avsättningar för pensioner 51 0,8 1,2

0,8 1,2

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 0,2 0,1

Övriga kortfristiga skulder 0,1 0,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 53 1,8 1,5

2,0 1,6

Summa skulder 2,8 2,9

Summa eget kapital och skulder 572,4 504,7

POSTER INOM LINJEN 54

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser - -

Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets kassaflödesanalys

mkr Not
2010 

jan–dec
2009 

jan–dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt 37,4 62,4

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Utdelning från dotterbolag 198,4 140,8

Nedskrivning aktier i dotterbolag 152,0 70,6

Resultat från likvidation av dotterbolag 1,5 

Resultat från försäljning av dotterbolag 0,5 0,1

Betalda inkomstskatter  0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -10,9 -7,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning () / minskning (+) av rörelsefordringar 21,0 77,1

Ökning (+) / minskning () av rörelseskulder 0,3 6,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -31,5 -91,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Försäljning av dotterbolag 0,5 0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,5 0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utställda teckningsoptioner 30,0 

Återbetalning av ej verkställda utdelningar 0,3 0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30,3 0,2

Årets kassaflöde -0,7 -90,8

Likvida medel vid årets början 1,2 92,0

Valutakursdifferens i likvida medel  

Likvida medel vid årets slut 0,5 1,2
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

mkr Not 52 Aktie kapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat
Summa  

eget kapital

eget kapital 1 januari 2009 163,4 249,9 16,4 0,5 9,1 439,2

Vinstdisposition 9,1 9,1 0,0

Återbetalning av ej verkställda utdelningar 0,2 0,2

Årets totalresultat för januari–december 2009:

Årets resultat 62,4 62,4

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0,0 0,0

Årets totalresultat 0,0 62,4 62,4

eget kapital 31 december 2009 163,4 249,9 16,4 9,8 62,4 501,8

Vinstdisposition 62,4 62,4 0,0

Återbetalning av ej verkställda utdelningar 0,3 0,3

Utställda teckningsoptioner 30,0 30,0

Årets totalresultat för januari–december 2010:

Årets resultat 37,4 37,4

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0,0 0,0

Årets totalresultat 0,0 37,4 37,4

eget kapital 31 december 2010 163,4 249,9 46,3 72,5 37,4 569,6

Moderbolagets förändringar i eget kapital
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NOT 44 reDOVISNINGSPrINCIPer FÖr 
mODerbOLaGeT 
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet 
med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Det är första gången moderbolaget tillämpar RFR2, 
dock har det inte inneburit några effekter på de finansiella rap
porterna. Moderbolaget tillämpar genom detta samma redovis
ningsprinciper som koncernen där så är tillämpligt och utom i de 
fall som anges nedan. 

Moderbolaget använder benämningarna balansräkning res
pektive kassaflödesanalys för de rapporter som i koncernen 
har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport 
över kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för 
moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, 
medan rapporten över totalresultat, rapporten över föränd
ringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 
Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport 
över kassaflöden. 

andelar i koncernföretag
Moderbolaget redovisar samtliga innehav i koncernföretag till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell ackumulerad ned
skrivning. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag redovisas enligt dess ekonomiska innebörd. Det 
innebär att koncernbidrag som lämnas i syfte att minimera kon
cernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstme
del efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Aktieägartillskott 
förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i 
aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfor
dras. 

Leasingavtal
Moderbolaget redovisar samtliga leasing avtal som operationella 
leasingavtal. 

Finansiella instrument
Med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning 
redovisas finansiella tillgångar eller skulder inte till verkligt värde. 
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättnings
tillgångar redovisas enligt lägsta värdets princip. Finansiella skul
der redovisas till anskaffningsvärde. 

Moderbolaget tillämpar vidare undantagsregeln i RFR 2 för 
att inte tillämpa reglerna i IAS 39 för finansiella garantier avse
ende garantiavtal till förmån för dotter och intressebolag. I 
dessa fall tillämpas reglerna i IAS 37 som medför att finansiella 
garantiavtal skall redovisas som en avsättning i balansräkningen 
när Catella har ett rättsligt eller informellt åtagande till följd 
av en tidigare händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet. Dess
utom måste det vara möjligt att göra en tillförlitlig uppskattning 
av åtagandets värde. 

NOT 45 ÖVrIGa eXTerNa KOSTNaDer 

Ersättningar till revisorer (mkr) 2010 2009

KPMG

 Revisionsuppdraget  

  Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

 

 Skatterådgivning  

 Övriga tjänster  

0,0 0,0

Ernst& Young

 Revisionsuppdraget  0,5

  Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

 

 Skatterådgivning  

 Övriga tjänster 0,3 

Summa ersättning till revisorer 0,3 0,5

Moderbolagets revisionskostnader 2010 har betalats av dotter
bolaget Catella Holding AB. 

Moderbolagets noter
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NOT 46 PerSONaL 

2010 2009

Löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader (mkr)

Löner 
och andra 

ersättningar 
(varav 

tantiem)

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions

kostnader)

Löner 
och andra 

ersättningar 
(varav 

tantiem)

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions

kostnader)Övriga anställda

Styrelse 1,0 0,3 1,1 0,1

(0) (0) (0) (0)

Verkställande direktör 1,8 0,6 2,4 0,8

(0) (0) (0) (0)

Övriga anställda, Sverige 1,0 0,3 0,1 0,0

(0) (0) (0) (0)

Summa 3,8 1,2 3,6 0,9

0,0 0,0 0,0 0,0

Inga pensionsförpliktelser till verkställande direktör eller 
ledande befattningshavare finns. För ytterligare information om 
ersättningar till styrelse och verkställande direktör hänvisas till 
not 11. 

2010 2009

Medelantal anställda (omräknade i 
heltidstjänster) Totalt

Varav 
kvinnor Totalt

Varav 
kvinnor

VD och ledande befattningshavare 1  1 

Övriga anställda 1  1 

Summa 2 - 2 -

NOT 47 reSuLTaT FrÅN aNDeLar 
I KONCerNFÖreTaG

Resultat från andelar i koncernföretag (mkr) 2010 2009

Utdelning 198,4 140,8

Nedskrivning aktier i dotterbolag 152,0 70,6

Resultat från likvidation av dotterbolag 1,5 

Resultat från försäljning av dotterbolag 0,5 0,1

48,3 70,3

NOT 48 räNTeKOSTNaDer OCh 
LIKNaNDe reSuLTaTPOSTer

Räntekostnader och liknande resultatposter (mkr) 2010 2009

Räntor 0,0 0,0

Valutakursvinster och förluster, netto 0,0 1,4

Summa 0,0 1,4

NOT 49 SKaTT PÅ ÅreTS reSuLTaT

Skatt på årets resultat (mkr) 2010 2009

Aktuell skatt  

Uppskjuten skatt  

Summa - -

Moderbolagets effektiva skatt uppgår till 0 % (0). Skillnaden mot 
skattesatsen i Sverige, 26,3 %, förklaras i huvudsak av att ned
skrivning av aktier i dotterbolag inte är skattemässigt avdragsgilla 
och att utdelning från dotterbolag inte är en skattepliktig intäkt. 
Årets skattepliktiga resultat uppgår till 11,2 mkr. Bolaget har 
samlade förlustavdrag uppgående till 95,2 mkr. Ingen uppskjuten 
skattefordran hänförlig till dessa förlustavdrag har redovisats i 
bolagets balansräkning. Underskottsavdragen har obegränsad 
livslängd. 
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NOT 50 aNDeLar I KONCerNFÖreTaG

Bolag
Kapital-
andel, %

Rösträtts-
andel, %

Antal 
andelar

Bokfört värde, mkr

2010 2009

Catella Holding AB 100 % 100 % 1 000 39,0 39,0

Scribona OY     1,0

Scribona AS 100 % 100 % 5 067 58,0 210,0

Summa 97,0 250,0

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:

Bolag Org. nr Säte

Catella Holding AB 5560642018 Stockholm

Scribona OY FI14375313 Esbo

Scribona AS 979 460 198 Oslo

Andelar i koncernföretag (mkr) 2010 2009

Ingående bokfört värde 250,0 320,6

Förvärv  

Försäljningar  

Likvidation 1,0 

Nedskrivningar 152,0 70,6

utgående bokfört värde 97,0 250,0

Nedskrivningar redovisas i not 47 Resultat från andelar i kon
cenföretag. 

NOT 51 LÅNGFrISTIGa FOrDrINGar / 
aVSäTTNINGar FÖr PeNSIONer
Långfristiga fordringar om 0,8 mkr avser en kapitalförsäkring 
där förmånstagare är en tidigare vice verkställande direktör. 
Försäkringen avser pensonsförpliktelse till tidigare anställd i 
koncernen, vilken säkerställts genom inbetalning till försäkrings
bolag. Bolaget har inga ytterligare åtaganden utöver inbetalda 
premier. Motsvarande pensionsskuld redovisas bland Avsätt
ningar. Pension utbetalas under 36 månader med sista utbetal
ning i oktober 2012. 

Långfristiga fordringar (mkr) 2010 2009

Ingående bokfört värde 1,2 0,0

Inbetalningar  1,2

Utbetalningar 0,4 

Utbetalningar/värdeförändringar 0,0 0,0

utgående bokfört värde 0,8 1,2

NOT 52 eGeT KaPITaL
Aktiekapitalet uppgick per 31 december 2010 till 163,4 mkr 
fördelat på 81 698 572 aktier. Kvotvärde per aktie är 2 kr. Aktie
kapitalet är fördelat på två aktieslag med olika röstvärde; 2 530 
555 Aaktier, med fem röster per aktie, och 79 168 017 Baktier 

med en röst per aktie. Några andra skillnader mellan aktieslagen 
finns inte. 

Bolagsordningen innehåller en rättighet för innehavare av 
aktier av serie A att omvandla dessa till lika antal aktier av serie 
B. Under 2010 har inga aktier av serie A omvandlats till serie B.

Några utestående konvertibla skuldebrev som skulle kunna 
leda till utspädning av aktiekapitalet finns inte per 31 december 
2010. 30 000 000 teckningsoptioner finns utgivna per den 31 
december 2010, dessa beskrivs ytterligare i not 12. Styrelsen har 
inte något bemyndigande, vare sig för återköp eller emission av 
aktier, optionsrätter eller liknande. Inga aktier innehas av bola
get självt eller av dess dotterbolag. 

aktieägare med mer än 10 % av rösterna
Huvudaktieägare är CA Plusinvest AB som innehar 39,0 % av 
kapitalet och 37,3 % av rösterna.

utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna för 2010. 

bundna fonder 
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. 

Reservfond 
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovin
sten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. Belopp 
som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden har överförts 
till och ingår i reservfonden. Överkursfonder som uppkom
mer efter den 1 januari 2006 redovisas som fritt eget kapital i 
moderbolaget. 

Fritt eget kapital 
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget 
kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning 
till aktieägarna. 

Överkursfond 
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska 
betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsva
rande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras 
till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden fr.o.m. 
1 januari 2006 ingår i fritt eget kapital. 

Balanserade vinstmedel 
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balanserade 
vinstmedel och resultat efter avdrag för under året lämnad 
vinstutdelning. 
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NOT 53 uPPLuPNa KOSTNaDer OCh 
FÖruTbeTaLDa INTäKTer

mkr 2010 2009

Upplupna löner 0,1 

Sociala avgifter 0,7 0,6

Upplupna advokatarvoden 0,0 

Övriga poster 1,0 0,8

Summa 1,8 1,5

NOT 54 STäLLDa SäKerheTer OCh 
aNSVarSFÖrbINDeLSer
I enlighet med not 34 Ställda säkerheter har Claesson & Ander
sén AB, som indirekt äger per 31 december 2010 39 % av 
aktierna i Catella AB, ställt ut en emissions och lånegaranti i fall 
dotterbolaget Catella Holding AB och koncernen inte lever upp 
till överenskomna kovenanter i låneavtal med extern långivare. 

Per 31 december 2010, efter godkännande från långivare 
avseende tillfälligt understigande kovenant avseende soliditet, 
efterlevde Catella överenskomna kovenanter. Garantiersättning 
med marknadsmässiga villkor utgår till Claesson & Andersén AB.

NOT 55 TraNSaKTIONer meD NärSTÅeNDe
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag, 
se not 50. Prissättning vid transaktioner mellan moderföretag 
och dotterbolag sker med beaktande av affärsmässiga princi
per. Under 2010 har en transaktion mellan moderföretag och 
dotterbolag skett vilken avsåg ersättning för av moderbolaget 
utställda teckningsoptioner för vilka marknadsmässigt pris erla
des. Därutöver har moderbolaget erhållit utdelning från norska 
dotterbolaget Scribona AS. 

För ledande befattningshavares förmåner hänvisas till kon
cernens uppgifter under not 11 till koncernredovisningen samt 
till not 46. 

För ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån 
för dotterbolag hänvisas till uppgifter om ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser i anslutning till balansräkningen samt till not 
54.

NOT 56 FINaNSIeLL rISKhaNTerING
Moderbolaget tillämpar, med de undantag som framgår av 
not  44, IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värde
ring. Moderbolaget bedriver enbart holdingbolagsverksamhet 
och har ingen upplåning. Moderbolagets tillgångar avser främst 
aktier i dotterbolag och fordringar på dotterbolag. Moderbola
get har vidare inga placeringar i derivatinstrument eller andra 
finansiella instrument. Med bakgrund av detta har den juridiska 
personen Catella AB (publ) begränsad exponering mot finan
siella risker, till exempel kreditrisk, valutarisk och marknadsrisk 
etc. 

Likviditetsrisk
Ingen förutbestämd förfallotidpunkt finns för de koncernin
terna lånen. Catellakoncernens finansiering från extern part 
görs av dotterbolaget Catella Holding AB. Vid behov kan Catella 
AB (publ) bruka denna finansiering via interna lån. 

Valutarisk
Inga fordringar och skulder finns i utländsk valuta per 31 decem
ber 2010. 

För ytterligare information om finansiella risker för Catella
koncernen, vilka är indirekt tillämpliga även för moderbolaget, 
hänvisas till not 3. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen 
respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberät
telsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför. 

Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande på årsstämman den 25 maj 2011. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktö
ren den 29 april 2011. 

  
Björn Edgren, Ordförande  Johan Claesson, Ledamot  Lorenzo Garcia, Ledamot 

 
Peter Gyllenhammar, Ledamot  Johan Ericsson, Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 maj 2011

KPMG AB

Lars Marcusson, Auktoriserad revisor 
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revisionsberättelse

Till årsstämman i Catella AB (publ)

Org nr 5560791419

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
i Catella AB (publ) för år 2010. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 40–106. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS 
sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss 
om årsredovisningen och koncernredovisningen samt förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktig
heter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseleda
mot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstan
darder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och rapport 
över finansiell ställning för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 2 maj 2011 

KPMG AB 

Lars Marcusson
Auktoriserad revisor  

Revisionsberättelse
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Catella Corporate Finance
Akersgata 30
NO0158 Oslo
Tel: +47 22 81 41 00
Fax: +47 22 81 41 10

SPaNIeN

Catella Property Spain
Velázquez, 135
ES28006 Madrid
Tel: +34 91 411 74 96
Fax: +34 91 563 99 45

rySSLaND

OOO Amplion Asset Management
Chaikovsky Street 1 office 304
RU191187 St. Petersburg
Tel: +7 812 332 6495
Fax: +7 812 332 6496





Catella AB (publ)
Org.nr. 5560791419

Bolagets säte är Stockholm, Sverige. 
Birger Jarlsgatan 6

Box 5894, 102 40 Stockholm
+46 8 463 33 10
info@catella.se 


