
 
 
 

 
 
 
Periodvis information om kapitaltäckning och riskhantering enligt 
FFFS 2007:5 för den finansiella företagsgruppen 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: 
 
 
    2013-09-30 2012-12-31
Kapitalbas 
     
Primärt kapital    1 120 602 1 083 845
Supplementärt kapital    197 875 197 031
Avdrag från kapitalbasen    -332 631 -341 840
Kapitalbas netto    985 846 939 036
     
Kapitalkrav kreditrisk    535 568 506 305
Kapitalkrav marknadsrisk 
(valutarisk)    22 372 22 753
Kapitalkrav operativ risk    68 537 55 353

Summa kapitalkrav    626 478 584 411

     
Kapitaltäckningskvot  1,57 1,61
    
 
Periodens resultat har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets valda revisorer, varför 
periodens resultat inte ingår i kapitalbasen ovan. Hade resultatet granskats så hade kapitalbasen för koncernen 
varit 110 054 större, med en kapitaltäckningskvot om 1,75.   
 
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).   
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Likviditetsrisk 
 
Koncernen definierar likviditetsrisk som risken för att det inte finns refinansiering under tillgångarnas 
återstående löptid. Koncernen använder tillgångsrelaterad upplåning där koncernens tillgångsportföljer 
pantsätts som säkerhet för upplåningen. Koncernens långsiktiga upplåningsstrategi är att emittera 
tillgångsrelaterade (värdepapperiserade) obligationer till institutionella investerare med samma löptid som 
tillgångarna.  Under en uppbyggnadsperiod för att skapa tillräcklig historik om tillgångsportföljerna samt 
kritisk volym för obligationsmarknaden finansieras tillgångarna med kreditfaciliteter från banker med en 
kortast återstående löptid på 1 år, med företagsobligationer med medellång löptid samt med inlåning från 
allmänheten.  
 
Koncernen har en oberoende funktion för kontroll av likviditetsrisk i enlighet med FFFS 2011:7. Funktionen 
rapporterar direkt till styrelsen och verkställande direktör.  
 
Mätning och rapportering av likviditetsrisk utförs på daglig basis och rapporteras till bolagets ledning. 
Likviditetrisken rapporteras på månadsbasis till styrelsen.     
 
Kassaflöden som förväntas uppstå när samtliga tillgångar, skulder och poster utanför balansräkningen 
avvecklas beräknas. Nyckeltal ur balansräkningen (såsom cash ratio, loan to deposit ratio, liquidity coverage 
ratio, net stable funding ratio och deposit usage) beräknas och följs över tid för att belysa den finansiella 
strukturen och koncernens likviditetsrisk. Likviditetsrisken mäts månadsvis under olika scenarier och 
händelser (såsom försämrade advance rates och förändrade kassaflöden) belyses såväl enskilt som i 
kombination med varandra.  
 
Beredskapsplanen innehåller tydliga ansvarsfördelningar samt instruktioner för hur koncernen ska komma 
tillrätta i en likviditetskrissituation. Planen anger lämpliga åtgärder för att hantera konsekvenserna av olika 
typer av krissituationer samt innehåller definitioner på händelser som utlöser och eskalerar 
beredskapsplanen. Beredskapsplanen har testats och uppdaterats. 
 
2013-09-30 hade Nordax en Liquidity Coverage Ratio på 4,83 och en Net Stable Funding Ratio på 1,45. 
Samtligatillgångar är finansierade till november 2014. 
 
Nordax likviditetsreserv 2013-09-30 var 2 727 MSEK, bestående av korta placeringar. Av dessa placeringar 
var 66 % i nordiska banker, 20 % i svenska säkerställda obligationer och 14 % svenska kommunpapper. 
Samtliga placeringar hade kreditbetyg mellan AAA och A+ från Standard & Poor’s och snittbetyget var   
AA-. Snittlöptiden var 65 dagar. Alla bankplaceringar är omedelbart tillgängliga och samtliga värdepapper 
repobara i centralbank. 
 
Nordax finansieringskällor bestod vid kvartalets slut av 1 934 MSEK med finansiering genom den 
tillgångsrelaterade obligationsmarknaden (värdepapperiserade), 500 MSEK genom företagsobligationer,       
2 026 MSEK med finansiering mot pant hos två internationella banker samt 5 545 MSEK med inlåning från 
allmänheten. 


