
 
 

 
 

 
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. 
 
Information om den finansiella företagsgruppen 
 
Toppbolag i den finansiella företagsgruppen är Nelson Luxco Sarl.  
 
Följande bolag ingår både i den konsoliderade redovisningen för den finansiella företagsgruppen enligt full IFRS samt 
i den gruppbaserade redovisningen vid beräkning av kapitalkrav; Nordax Group Holding AB, Nordax Holding AB, 
Nordax Finans AB (publ), Nordax Finans AS, PMO Sverige OY, Nordax Nordic AB (publ), Nordax Sverige AB, 
Nordax Sverige 3 AB (publ), Nordax Nordic 2 AB och Nordax Nordic 3 AB (publ). 
 
Kapitalsituationen för Nordax finansiella företagsgrupp är enligt följande, belopp i MSEK: 
 

 Finansiella gruppen 

 2014-06-30 2013-12-31 

Kapitalbas   

Kärnprimärkapital 1 274 1 286 

Primärt kapital  1 274 1 286 
Supplementärt kapital 159 198 

Avdrag från hela kapitalbasen -308 -330 

Kapitalbas netto 1 125 1 155 
   

Kapitalkrav kreditrisk 616 546 

Kapitalkrav marknadsrisk 27 22 

Kapitalkrav operativ risk 86 69 

Summa kapitalkrav 729 637 

   

Riskvägda tillgångar 9 113 7 963 

   

Kärnprimärkapitalrelation 10,60% 12,00% 

Primärkapitalrelation 10,60% 12,00% 

Kapitaltäckningsgrad 12,35% 14,50% 

Kapitaltäckningskvot  1,54 1,81 

 
 

 
 
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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Orsaken till att kapitaltäckningsgraden sjunker mellan perioderna för den finansiella gruppen är att minoritetsintresse i 
gruppen inte längre får inkluderas i kärnprimärkapitalet enligt det nya regelverket CRR. Gruppen utreder möjligheten 
att omstrukturera ägandet så att allt kapital i gruppen kan inkluderas i kärnprimärkapitalet. Hade minoritetsintresset 
inkluderats hade kärnprimärkapitalet varit 119 MSEK högre i den finansiella gruppen, vilket givit en 
kapitaltäckningsrad på 13,65%. Vidare sjunker nivån på gruppens supplementärkapitalet då detta i enlighet med 
övergångsreglerna i CRR endast får medräknas till  80 % av denna finansieringskälla.. 
 
Information om likviditetsrisk enligt FFFS 2007:5 
 
Koncernen definierar likviditetsrisk som risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid 
förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Koncernen använder 
tillgångsrelaterad upplåning där delar av koncernens tillgångsportföljer pantsätts som säkerhet för upplåningen. 
Koncernens långsiktiga strategi är att matcha utlåningstillgångarna och skuldernas löptid. Strategin strävar efter att 
uppnå en diversifierad finansieringsplattform bestående av, eget kapital, efterställd skuld, värdepapperisering (”ABS”), 
kreditfaciliteter från banker, inlåning från allmänheten samt företagsobligatoner. 
 
Målet är att nyttja finansieringskällor som uppfyller följande kriterier: 

• Ger hög matchning, av såväl valuta som av löptid mellan tillgångar och skulder. 
• Erbjuder diversifiering vad gäller marknader, investerare, instrument, förfall, valuta, motparter samt geografi. 
• Ger en låg likviditetsrisk samt har en hög möjlighet till refinansiering vid förfall, vilket framgår av 

prisstabilitet, regelbunden emissionsfrekvens samt bredd av investerarbas. 
• Ger tillgång till relativt stora volymer, det vill säga för att tillfredsställa behovet av att finansiera en växande 

balansräkning. 
 
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) och 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. 
 
2014-06-30 hade Nordax en Liquidity Coverage Ratio (Basel definition) på 4,43 och en Net Stable Funding Ratio 
(Basel definition) på 1,49. Samtliga tillgångar är finansierade minst till mars 2016. 
 
Nordax likviditetsreserv 2014-06-30 var 3 423 MSEK, bestående av korta placeringar. Av dessa placeringar var 50 % i 
nordiska banker, 27 % i svenska säkerställda obligationer och 23 % i svenska kommunpapper.  Samtliga placeringar 
hade kreditbetyg mellan AAA och A+ från Standard & Poor’s och snittbetyget var AA. Snittlöptiden var 18 dagar. Alla 
bankplaceringar är omedelbart tillgängliga och samtliga värdepapper repobara i centralbank. 
 
Nordax finansieringskällor bestod 2014-06-30  av 3 443 MSEK finansiering genom den tillgångsrelaterade 
obligationsmarknaden (värdepapperiserade), 500 MSEK företagsobligationer, 1 469 MSEK finansiering mot pant hos 
två internationella banker samt 6 384 MSEK inlåning från allmänheten. 
 


