
 
 
 

 
 
 
Kapitaltäckningsanalys för den finansiella företagsgruppen 
Nordax - Grupp ("Nordax") 
 
Information om kapitalbas och kapitalkrav 
För fastställande av gruppens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och 
stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om kapitaltäckning 
och stora exponeringar. Syftet med reglerna är att säkerställa att gruppen hanterar sina risker och skydda 
företagets kunder. 
 
Kapitalsituationen för Nordax finansiella företagsgrupp är enligt följande, belopp i KSEK: 
 
    2011-09-30 2010-12-31
Kapitalbas 
     

Primärt kapital    892 551 855 365

Supplementärt kapital    195 951 194 994
Avdrag från kapitalbasen    -347 836 -404 604
Kapitalbas netto    740 666 645 755
     
 
Kapitalkrav kreditrisk    425 691 284 374
 
Kapitalkrav marknadsrisk (valutarisk)    19 448 15 960
 
Kapitalkrav operativ risk    49 730 51 575

     

Summa kapitalkrav    494 869 351 909

     
Kapitaltäckningskvot  1,50 1,84
    
Resultatet för det tredje kvartalet har inte varit föremål för granskning av revisor.  
 
Totalt minimikapitalkrav 
  
Nordax uppfyller miniminivån för kapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till det totala 
minimikapitalkravet. 
 
Kapitalbasen överstiger startkapitalet om 45 500 000 kronor (det kapital som krävdes när verksamheten fick 
tillstånd att driva kreditmarknadsbolag).   
 
Likviditetsrisk 
 
2011-09-30 hade Nordax en Liquidity Coverage Ratio på 5,10 och en Net Stable Funding Ratio på 
1,48. Samtliga tillgångar är finansierade till mars 2013.   
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Nordax likviditetsreserv 2011-09-30 var 2 351 MSEK, betående av en outnyttjad likviditetsfacilitet 
om 25 MSEK och 2 326 MSEK i korta placeringar. Av dessa placeringar var 48% i bank, 14 % i 
säkerställda obligationer och 38 % i stats- eller kommunpapper. Samtliga placeringar hade 
kreditbetyg mellan AAA och A från Standard & Poor’s och snittbetyget var AA. Snittlöptiden var 
73 dagar. Alla bankplaceringar är omedelbart tillgängliga och samtliga värdepapper repobara i 
centralbank.   
 
Nordax finansieringkällor bestod vid kvatalets slut av 900 MSEK med finansiering genom 
värdepaperisering i obligationsmarknaden, 2 878 MSEK med finansiering mot pant hos tre 
internationella banker samt 4 517 MSEK med inlåning från allmänheten. 


