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Bakgrund 
 
Informationen om kapitaltäckning i detta dokument avser sådan information som ska lämnas enligt 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om 

kapitaltäckning och riskhantering. Informationen baseras på förhållanden presenterade i årsredovisningarna  

för 2009. 

 

 

Information om Nordax Holding AB  
 

Nordax Holding AB (organisationsnummer 556647-6718, med säte i Stockholm) är moderbolag i en koncern 

med dotterbolaget Nordax Holding Second AB. Nordax Holding Second AB äger i sin tur bolag vars 

huvudsakliga verksamhet består i (om de inte är vilande) att bedriva utlåning till privatpersoner i Norden 

samt ta emot inlåning på konto i Sverige och Norge.  

 

Nordax Finans AB (publ) (organisationsnummer 556647-7286, med säte i Stockholm) (”Nordax Finans”) 

registrerades 2004-01-27 som kreditmarknadsbolag och står därmed under tillsyn av Finansinspektionen. 

Nordax Finans rapporterar kapitaltäckning för den finansiella företagsgruppen. 

 

 

Information om den finansiella företagsgruppen 

 
Koncernredovisningen för Nordax Holding AB-koncernen har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU med Kompletterande redovisningsregler för 

koncerner i RR 30. 

 

Konsolidering i redovisningen görs, förutom av direkt eller indirekt helägda dotterbolag, av s.k. specialbolag 

då kontroll utövas över dessa specialbolag, vilka är bildade för särskilt ändamål, och när risker och 

ekonomiska fördelar förknippade med innehaven tillfaller Nordax Finans. Detta gör att specialbolagen tas in 

i koncernen som dotterbolag trots att man inte äger andelar i dessa bolag. 

 

Då specialbolagen faller utanför ramen för vad som skall inkluderas i en finansiell företagsgrupp (9 kap. 

kapitaltäckningslagen), inkluderas inte dessa bolags tillgångar vid beräkning av kapitaltäckning. Istället tas 

hänsyn till positioner i specialbolagen, enligt reglerna för värdepapperisering. 

 

Följande bolag ingår fullständigt både i den konsoliderade redovisningen enligt full IFRS samt i den 

gruppbaserade redovisningen vid beräkning av kapitalkrav (bolagen benämns fortsättningsvis gemensamt för 

”Nordaxgruppen”): 

 

 
Bolag Org.nr. Ägare Ägarandel Verksamhet 

Nordax Holding AB 556647-6718   Holdingbolag 

Nordax Holding Second AB 556647-6726 Nordax Holding AB 98,4% Holdingbolag 

Nordax Finans AB (publ) 556647-7286 Nordax Holding Second AB 100 % Kreditmarknadsbolag 

Nordax Nordic AB 556787-1891 

Nordax Finans AB (publ) & 

Nordax Holding Second AB 100 % Finansiellt institut 

Nordax Sverige AB 556794-0126 

Nordax Finans AB (publ) & 

Nordax Holding Second AB 100 % 

Vilande (finansiellt 

institut) 

PMO Finans AB 

556654-0927 Nordax Holding Second AB 100% Vilande (finansiellt 

institut) 

Nordax Danmark AB 

556683-9071 Nordax Holding Second AB 100% Vilande (finansiellt 

institut) 

Nordax Finans AS, Norge 986568158 Nordax Holding Second AB 100% Vilande  

Nordax OY, Finland 1983408-0 Nordax Holding Second AB 100% Vilande 
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Följande specialbolag ingår fullständigt i den konsoliderade redovisningen enligt full IFRS (specialbolagen 

nedan ingår tillsammans med bolagen i Nordaxgruppen i Nordax Holding-koncernen): 

 

Scandinavian Consumer Loans Limited (SCL), specialbolag för svenska konsumentkrediter 

 

Scandinavian Consumer Loans (No. 3) Limited (SCL3), specialbolag för svenska konsumentkrediter 

 

Det föreligger inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av 

medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder mellan moderföretag och legala dotterföretag (gäller ej 

specialbolagen). 

 

 

Riskhantering 
 

Finansiella riskfaktorer  
 

Nordax Holding-koncernen (”Koncernen”) utsätts genom sin verksamhet dels för kreditrisk dels för andra 

finansiella risker såsom marknadsrisk (innefattande valutarisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i 

kassaflödet och prisrisk) och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på att 

hantera medvetet tagna kreditrisker samt minimera potentiella ogynnsamma effekter av oförutsägbarheten på 

de finansiella marknaderna. Koncernen använder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering.  

 

Riskhanteringen sköts av en kreditavdelning samt en central finansavdelning (Koncernfinans) enligt policies 

som fastställts av styrelsen. Koncernfinans identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära 

samarbete med Koncernens operativa enheter. Styrelsen ansvarar för att upprätta skriftliga policies såväl för 

den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom kreditrisk, valutarisk, ränterisk, 

användning av derivata och icke-derivata finansiella instrument samt placering av överlikviditet. 

 

Effektiviteten i risksäkring och riskreducering utvärderas månadsvis av Koncernens compliance funktion. 

Utvärderingen resulterar i en månadsrapport som skickas till styrelsen i Nordax Finans.  

 

Kreditrisk 
 

 Allmänt om kreditrisk 

 

Kreditgivning sker utifrån av styrelsen fastställd kreditpolicy. Samtliga krediter bedöms inom en separat 

avdelning som finns centralt i Koncernen.  

 

Konsumentkrediter lämnas utan fysisk säkerhet, varför kreditbedömning är av stor betydelse. För att erhålla 

en kredit krävs att kunden och lämnade ansökningshandlingar uppfyller ett antal policyregler. Vidare tas 

kreditbeslut beroende på den kreditvärdighet som beräknas enligt en modell som beräknar sannolikheten för 

att en kredittagare kan följa ingångna avtal, så kallad creditscoring.  Bland annat är de beviljade 

lånebeloppens storlek beroende på vilken creditscore en låntagare erhåller. I ett stort antal fall begärs också 

kompletterande underlag till ansökningshandlingarna så som t.ex. lönespecifikationer och skattedeklarationer 

för att bl.a. bekräfta uppgiven inkomst. 

 

Kreditrisker i övriga motpartsförhållanden, t.ex. derivat och finansiella placeringar, regleras av en policy 

fastställd av styrelsen. Enligt policyn är minikraven på rating AA- från S&P och Aa1 från Moodys.   

 

Mätning av kreditrisk 

 

Kreditrisken i portföljen mäts löpande mot uppsatta mål. Mätningen sker bland annat utifrån hur krediter 

utvecklas över tid, dels beroende på hur gamla de enskilda krediterna är (s.k. vintage) dels beroende på 

mogenheten i den totala portföljen. Mätning görs både beroende på risken för att en kredit hamnar i krav 

samt om den behöver skrivas ned.  
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Vidare sker löpande mätningar utifrån olika segment som är av betydelse för creditscoringen. Resultatet av 

dessa mätningar är sedan underlag för den löpande utvärdering som görs av parametrar i scoringmodellerna. 

Vid behov justeras modellerna som ligger till grund för kreditgivningen. 

 

Riskhantering och riskkontroll 

 

Koncernens fortsatta verksamhet bygger på att kreditrisken kan hanteras och kontrolleras. Stor vikt läggs på 

att bygga upp rutiner som hanterar detta. Bland annat sker rapportering minst månatligen både till 

ledningsgruppen och till styrelsen i Nordax Finans.  Bedömning av kreditrisken är också en centralt stående 

punkt på agendan för varje styrelsemöte. Under 2009 har styrelsemöten i Nordax Finans hållits minst 

varannan månad.  

 

Enheten för riskkontroll gör löpande kontroller av att kreditgivning sker enligt de av styrelsen i Nordax 

Finans fastställda instruktionerna. Eventuella avsteg skall enligt instruktion rapporteras till styrelsen. 

 

I samband med att Koncernen erhållit upplåning från externa finansiärer görs också löpande och omfattande 

genomgångar med avseende på kreditrisken. Delar av Koncernens portfölj är också föremål för 

kreditvärdering (rating) av både Moodys och Standard & Poor. 

 

Principer för kreditriskreserveringar 

 

Lånefordringar för vilka det finns avsikt att inneha till förfall klassificeras som finansiella 

anläggningstillgångar. Dessa redovisas i balansräkningen efter avdrag för konstaterade och befarade 

kreditförluster. 

 

För betydelsefulla individuella lån görs en individuell bedömning av nedskrivningsbehovet. Därutöver görs 

en gruppvis bedömning av inträffade förluster som ännu ej identifierats på enstaka engagemang. 

 

Per bokslutsdagen finns inga individuellt väsentliga engagemang som varit föremål för individuell 

bedömning. 

 

Beräkning av reserv för grupper av krediter där förlusthändelser har inträffat men förlusterna inte kan knytas 

till enskilda engagemang, baseras på en fastställd modell. Kriterier på inträffade förluster är försening med 

betalning av amortering och ränta.  

 

Nedskrivningar av lånefordringar 

 

Koncernen går igenom sina kreditportföljer löpande för att identifiera nedskrivningsbehov. För att fastställa 

om nedskrivning skall bokföras över resultaträkningen görs en bedömning om det finns indikationer på 

minskningar av framtida uppskattat kassaflöde ifrån fordringarna i kreditportföljen. Dessa indikationer kan 

vara en försämrad betalningsstatus hos en grupp gäldenärer eller om det finns samhällsekonomiska 

förutsättningar som har försämrats som korrelerar med betalningsinställningarna i portföljen. 

 

Företagsledningen använder uppskattningar som baseras på historiska kreditförluster för tillgångar med 

samma kreditrisk och attribut som dem i kreditportföljen. Metoderna och antagandena som används för att 

prognostisera framtida kassaflöden ses över regelbundet för att reducera skillnaden mellan uppskattade och 

verkliga förluster. 
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Information om kreditportföljen 
 

Maximal exponering för kreditrisk  

      Maximal exponering 

 2009 

Kreditriskexponeringar förhåller sig enligt följande: 
 
Belåningsbara statsskuldförbindelser 299 938     
Institutexponeringar 1 424 010     
Hushållsexponeringar 3 778 497     
Övriga poster 14 579  
Positioner i värdepapperiseringar 51 229  

 5 568 253    

  
Ovanstående tabell representerar ett s.k. worst case scenario för den kreditrisk som 

Nordaxgruppen är exponerad för. Tillgångarna ovan är upptagna till bokfört värde enligt 

balansräkningen. Att notera är att vid beräkning av kapitaltäckning har positionerna i 

värdepapperisering dragits av från kapitalbasen enligt 3 kap. 7§ lag (2006:1371) om 

kapitaltäckning och stora exponeringar avseende positioner i värdepapperisering som annars 

skulle ges riskvikten 1 250%. 
 
Förutom vad avser hushållsexponeringar finns inga materiella exponeringar som är förfallna.  
 
För att en fordran ska anses förfallen krävs att den är äldre än sju bankdagar. Motivet till att inte 

ta hänsyn till förfallna fordringar från förfallodagen är administrativ hantering i kombination med 

att sena betalningar som orsakats av att helgdag infallit inte ska störa analysen. Med osäker 

exponering avses fordran där reservering för befarade kreditförluster har skett. 
 

Kreditförluster hushållsexponeringar     

   

Gruppvis värderade homogena fordringar Period 2009  

Årets nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster -243 238 

Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 39 311  

Avsättning till reserv för kreditförluster -5 886 
Årets nettointäkt/kostnad för gruppvis värderade 
fordringar tillika kreditförluster -209 813 
 

 

Riskkoncentrationer hos finansiella tillgångar med kreditriskexponering  
 
 Geografiska områden 
 
Nedanstående är en fördelning av kreditexponeringen per geografiskt område. Värdena är 

bokförda värden.  
 Sverige Norge Danmark Finland Totalt 

 
Per 31 december 2009 

     

Belåningsbara 

statsskuldförbindelser 299 938   
   

299 938 
Institutexponeringar 1 424 010       1 424 010  

Hushållsexponeringar 210 190 2 087 519 714 142 766 646 3 778 497    
Övriga poster 14 579    14 579 

Positioner i 

värdepapperiseringar 51 229    51 229 
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Marknadsrisk 
 

Valutarisk 

 

Koncernen definierar valutarisk som risken för en förändring i den rapporterande valutan som resulterar i ett 

omedelbart eller framtida negativ resultat. Valutaexponeringen är fördelad på följande grupper: 

1. Transaction exposure:      Framtida kontrakterade kassaflöden i utländsk valuta. 

2. Translation exposure:       Tillgångar och skulder denominerade i utländsk valuta i balansräkningen. 

3. Net investment exposure: Nettoinvesteringar i utländsk valuta i dotterbolag och närstående bolag. 

 

Koncernen verkar i Norden och utsätts för valutarisker som uppstår från valutaexponeringar, avseende NOK, 

DKK och Euro. Den väsentligaste valutarisken uppstår vid omräkning av fordringar och skulder i utländsk 

valuta. Koncernens policy är att begränsa risken genom matchning av tillgångar och skulder i samma valuta. 

I den mån det anses nödvändigt används även derivatinstrument för att uppnå denna balans.   

  

Styrelsen i Nordax Finans har beslutat om en policy som innebär att Koncernen löpande mäter och 

rapporterar sin valutakursrisk. Denna innehåller fastställda limiter för maximalt tillåten nettoexponering i 

främmande valutor. Aktuell av styrelsen fastställd limit är 350 MSEK (170) och verklig exponering uppgick 

till 284 MSEK (145). 

 

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden 

 

Koncernen definierar ränterisk som en förändring i marknadsräntor som resulterar i ett negativt 

marknadsvärde på Koncernens nettopositioner. Den finansiella nettopositionen ska innehålla alla 

räntebärande tillgångar och skulder i Koncernen. En netttoposition ska identifieras för varje enskild valuta 

och tillgångar och skulder i olika valutor ska inte nettoredovisas. 

 

I huvudsak har Koncernens tillgångar och skulder en räntebindningstid på en månad. I den mån det anses 

nödvändigt används även derivatinstrument för att uppnå denna balans.  Därmed är Koncernens ränterisk 

mycket begränsad både med avseende på verkligt värde på tillgångar och skulder samt marginal mellan 

ränteintäkter och räntekostnader.  

 

Styrelsen i Nordax Finans har beslutat om en policy som innebär att Koncernen löpande mäter och 

rapporterar sin ränterisk. Denna mäts genom en känslighetsanalys av en parallellförflytning av räntekurvan 

med 1,0 %. Styrelsens uppsatta limit är en nettoexponering på 10 MSEK (10) och den verkliga exponeringen 

per bokslutsdagen var 0,9 MSEK (1,2). 

 

Utlåning till allmänheten och Skulder till kreditinstitut har en genomsnittlig räntebindningstid på mindre än 

tre månader. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden är för nämnda poster 0,0 år. Övriga 

tillgångar, skulder och eget kapital är utan ränta. 

 

Likviditetsrisk  
 

Koncernen definierar likviditetsrisk som risken för att det inte finns refinansiering under tillgångarnas 

återstående löptid. 

 

Koncernen använder i huvudsak 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. För att 

skapa tillräcklig historik om tillgångsportföljerna samt kritisk volym för obligationsmarknaden finansieras 

tillgångarna under en uppbyggnadsperiod med kreditfaciliteter från banker med en kortast återstående löptid 

på 1 år samt med inlåning från allmänheten. Enligt Koncernens policy ska Koncernen alltid ha tillgänglig 

finansiering motsvarande ett års budgeterad portföljtillväxt. 
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Per 31 december är 1,1 miljarder SEK finansierad på obligationsmarknaden och därmed utan likviditetsrisk. 

Koncernens strategi är att successivt öka denna andel i takt med att portföljerna mognar.  

 

Företagsledningen följer också noga rullande prognoser för Koncernens likviditetsreserv på basis av 

förväntad utlåning. 

 

Tabellen nedan analyserar Koncernens finansiella skulder som kommer att regleras netto, uppdelade efter 

den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen 

är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. För derivat som regleras så redovisas utbetalningsströmmen 

brutto oavsett om derivatets verkliga värde är positivt eller negativt. 

 

Per 31 december 2009 Mindre än 1 år 1 till 2 år 2 till 5 år Mer än 5 år 

Banklån           116 443             3 404 343       

Inlåning från almännheten        2 204 767        

Emitterade värdepapper             19 777                     19 777             1 139 462      

Derivatinstrument 314 811                     19 777             1 139 462            
Leverantörsskulder och andra 

skulder 47 054    
 

Operativa risker 
 
I syfte att minimera de operativa riskerna har stor vikt lagts på att upprätta en organisation med rutiner och 

instruktioner som syftar till att uppnå såväl hög intern kontroll som backup-rutiner i händelse av skada. 

Eventuella externa kostnader som uppstått pga. operativa fel följs upp löpande. Under 2009 finns inga 

kostnader för inträffade händelser som kan relateras till de operativa riskerna. Nordax Finans har under 2009 

utvecklat ett incidentrapporteringssystem i syfte att följa upp konsekvenser av operativa incidenter. 

Därigenom säkerställs att fel åtgärdas samtidigt som risken för liknande fel i framtiden minskar.  

 

Nordax Finans har en oberoende funktion för riskkontroll i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd 

(FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag. Funktionen består av en person som på heltid 

arbetar med compliance samt uppföljning av väsentliga risker. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen 

och verkställande direktören i Nordax Finans. 

 

Utvärdering av organisationen med avseende på bl.a. den interna kontrollen görs av en särskild 

granskningsman. Den särskilda granskningsmannen har anlitats externt. En intern revisionsorganisation har 

inte upprättats eftersom det på grund av Nordaxgruppens storlek inte bedöms  kostnadseffektivt. 

 

 

Kapitaltäckningsanalys  
 

Information om kapitalbas och kapitalkrav 
 
För fastställande av Nordaxgruppens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning 

och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om 

kapitaltäckning och stora exponeringar. Syftet med reglerna är att säkerställa att gruppen hanterar sina risker 

och skydda företagets kunder. 
 
Reglerna säger att företagets kapitalbas ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet 

(kapitalkravet för kreditrisk, marknadsrisk och operativa risk). 
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Nordaxgruppens kapitalsituation kan summeras på följande sätt: 

    2009 2008  

Kapitalbas 

       

Primärt kapital    398 791 276 292  

Supplementärt kapital    150 000 138 146  
Avdrag från hela kapitalbasen    -57 723 -283 404  

Kapitalbas netto    491 068 131 034  

       

Kapitalkrav kreditrisk    248 887 9 630  

 
Kapitalkrav marknadsrisk    22 781  5 282  

 
Kapitalkrav operativ risk    45 218 31 994  

       

Summa kapitalkrav    316 886 46 907  

    

 2009 2008  

    
Kapitaltäckningskvot  1,55 2,79  

       

Kapitalbas       

       
Primärt kapital 

 
Eget kapital, enligt gruppbaserad redovisning: 
 
Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet kapital 
Balanserade vinstmedel, inklusive årets vinst 
Totalt primärt kapital    

 

 

 

 
1 297 

11 669 
385 825 
398 791 

 

 

 

 
1 297 

11 669 
263 326 
276 292  

 
Supplementärt kapital 

 
Efterställda skulder enligt 3 kap. 3§ kapitaltäcknings-

lagen (max 50 % av primärt kapital)    150 000 138 146  

 
Avdrag immateriella tillgångar 

 
  - 6 494 -  

 
Avdrag från primärt och supplementärt kapital 

(Avdraget görs enligt 3 kap. 7§ kapitaltäckningslagen 

avseende positioner i värdepapperisering som annars 

skulle ges riskvikten 1 250 %) 

 

  

 

 

 

 
-51 229 

 

 

 

 
-283 404  

       
Total Kapitalbas    491 068 131 034  

       
I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition.  

 

 

 

       



 9 

 

Specifikation kapitalkrav       

       
Kreditrisk enligt schablonmetoden       

       
Vid beräkning av kapitalkrav tillämpas extern kreditvärdighet endast för exponeringsklassen 

institutsexponeringar vilket innebär att Nordaxgruppen utgår ifrån statens kreditvärdighet där institutet har sitt 

säte. Det kreditvärderingsföretag som används är Standard & Poor.  Treasaryavdelningen är ansvarig för att 

kontinuerligt följa kreditvärdigheten för danska och svenska staten.   

    2009 2008  

 
Institutsexponeringar    14 783 1 107  

       
Hushållsexponeringar, utan kreditbetyg    208 015 7 383  

       
Oreglerade fordringar    24 926 -  

       
Övriga poster, utan kreditbetyg    1 163 1 139  

       

Summa kapitalkrav för kreditrisk schablonmetoden    248 887 9 630  

       

       

       

    2009 2008  
Marknadsrisk       

       
Valutakursrisk    22 781 5 282  

       
Summa kapitalkrav för marknadsrisk    22 781 5 282  

      

Operativa risker      

      

Basmetoden   45 217 31 994  

      

Summa kapitalkrav för operativa risker   45 217 31 994  

      
Totalt minimikapitalkrav 
      
Nordaxgruppen uppfyller miniminivån för kapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till 

det totala minimikapitalkravet. 
 
Kapitalbasen överstiger startkapitalet för Nordax Finans om 45 500 000 kronor (det kapital som krävdes när 
Nordax Finans registrerades som kreditmarknadsbolag).  

  

Kapitalplanering 
  
Nordaxgruppens mål avseende kapitalstrukturen är, förutom att uppfylla lagstadgade kapitalkrav, att trygga 

gruppens förmåga att fortsätta driva sin verksamhet så att den kan fortsätta att generera avkastning till 

aktieägarna och nytta för andra intressenter. Nordaxgruppens kapitaltäckning i slutet av verksamhetsåret 

2009 bedöms som mer än tillräcklig för att motsvara krav såväl från myndigheter som från interna 

stresstester av verksamheten.  
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Nordaxgruppens strategier och metoder för att värdera och upprätthålla kapitalbaskravet enligt 2 kap. 1–2 

§§ lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar följer av gruppens riskhantering. 

Riskhanteringen syftar till att identifiera och analysera de risker som gruppen har i sin verksamhet och att 

sätta lämpliga begränsningar för dessa samt försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och 

kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids.  
 
I Nordaxgruppen finns en funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören i 

Nordax Finans. Funktionens uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå 

ändringar i styrdokument och processer såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika 

områden. 
 
För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida 

verksamhet och för att säkerställa att kapitalbasen har rätt storlek och sammansättning har Nordaxgruppen 

en egen process för Intern kapitalutvärdering (IKU). Processen är ett verktyg som säkerställer att 

Nordaxgruppen på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker som 

Nordaxgruppen är exponerad för samt används för att bedöma Nordaxgruppens interna kapitalbehov i 

relation till riskerna. I processen ingår att Nordaxgruppen ska ha ändamålsenliga styr- och 

kontrollfunktioner och riskhanteringssystem. Den interna kapitalutvärderingen genomförs åtminstone 

årligen. 
 
Utgångspunkten för Nordaxgruppens IKU är riskidentifierings- och självutvärderingsworkshops med 

Nordaxgruppens ledande befattningshavare. IKU-processen är baserad på en metod som Nordaxgruppen 

löpande använder för att hantera de risker som den är exponerad för. Kortfattat så går metoden ut på att (1) 

identifiera alla risker som berör verksamheten, (2) bedöma policy, rutiner och interna kontrollfunktioner 

som finns för att eliminera/minimera riskerna, (3) bedöma sannolikheten av att en risk inträffar och 

slutligen (4) bedöma den påverkan en skada skulle ha på Nordaxgruppen.  
 
Utifrån eventuella scenarios utarbetas planer för att kunna begränsa skadliga effekter för Nordaxgruppen. 

Även historisk information utnyttjas, t.ex. hur kreditförluster kan utvecklas genom en ekonomisk cykel. 

IKU arbetet har genomförts av en grupp bestående av Nordax Finans styrelseordförande, verkställande 

direktör, ekonomichef och finanschef och har dokumenterats skriftligen . 
 

Värdepapperisering 
 
Nordaxgruppen använder sig av traditionell värdepapperisering som huvudsaklig källa för finansiering. 

Syftet med denna verksamhet är att (i) utnyttja möjligheten denna finansieringskälla ger till en god 

löptidsmatchning av skulder och tillgångar samt att (ii) sälja av huvuddelen av den nominella 

kreditriskexponeringen mot de tillgångar som finansieras. Verksamheten omfattar inte syntetiska 

värdepapperiseringar. 
 
Nordaxgruppen har följande roll i sina värdepapperiseringar: 
 

 Nordax Finans har först lånat ut till kunderna, innan lånen sålts till specialbolagen. 

 Nordax Finans (eller annat bolag inom Nordaxgruppen) är administratör (servicer och cash 

manager) åt specialbolagen och hanterar därmed kommunikation med lånekunderna samt hantering 

av inkommande betalningar. 
 
Lånen säljs till specialbolagen för nominellt belopp. Då detta belopp är lika med bokfört värde så uppstår 

inga försäljningsvinster. Vinster uppstår däremot genom att specialbolagens eventuella överskott tillfaller 

Nordax Finans såsom fördröjd tilläggsköpeskilling.  
 
Vid beräkning av kapitaltäckning inom Nordaxgruppen räknas exponeringen mot de underliggande 

tillgångarna i samtliga värdepapperiseringar som noll, då kreditrisken avyttrats. Däremot beräknas samtliga 

exponeringar mot specialbolagen som avdrag 1 för 1 mot den regulatoriska kapitalbasen. Avdraget görs 

enligt 3 kap. 7§ lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar avseende positioner i 

värdepapperisering som annars skulle ges riskvikten 1 250 %. 
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Kreditvärderingsföretag har givit kreditbetyg åt den publika transaktionen Scandinavian Consumer Loans 

Limited (SCL), där Moody’s och Standard&Poor’s båda kreditvärderar trancherna A till D och endast 

Standard&Poor’s kreditvärderar tranche E. I övrigt saknar de specialbolag som använts för 

värdepapperisering betyg från kreditvärderingsföretag.  
 
Nordaxgruppens samtliga positioner är utan kreditbetyg (rating). 
 
2009-12-31 uppgår låneportföljerna i specialbolagen tillsammans till 1 536 Mkr (6 060). Totalt har Nordax 

Finans under 2009 sålt konsumentkrediter till specialbolagen motsvarande 44 Mkr (2 059). Under samma 

period uppgick s.k. tilläggsköpeskilling från specialbolagen till 264 Mkr (347). 
 
2009-12-31 uppgår Nordaxgruppens exponeringar mot specialbolagen till 51 Mkr (283). Exponeringarna är 

en följd av egna värdepapperiseringar av hushållskrediter. Exponeringarna har en riskvikt som motsvarar 

1 250 % och har därför dragits av från kapitalbasen. Inga exponeringar har förfallit eller varit föremål för 

nedskrivning. 
 


