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Informationen om kapitaltäckning i denna rapport 
avser sådan information som ska lämnas enligt 6 kap. 
3-4 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag och som avser information i 
Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och 
kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). 

Riskhanteringsinformation i denna rapport avser FFFS 
2014:12 och övriga upplysningar som krävs enligt FFFS 
2014:12 lämnas på webbplatsen www.nordax.se.

Information om den konsoliderade situationen 
Toppbolag i den konsoliderade situationen är Nordax 
Group AB (publ). Följande företag ingår både i
koncernredovisningen för den finansiella företags-
gruppen enligt full IFRS samt i den gruppbaserade 
redovisningen vid beräkning av kapitalkrav: Nordax 
Group AB (publ), Nordax Group Holding AB, Nordax 
Holding AB, Nordax Bank AB (publ), Nordax Finans 
AS, PMO Sverige OY, Nordax Nordic AB (publ), Nordax 
Sverige AB, Nordax Sverige 3 AB (publ), Nordax Sverige 
4 AB (publ), Nordax Nordic 2 AB och Nordax Nordic 3 
AB (publ). 

Nordax Group AB (publ) förvärvade den 11 maj 2015, 
via ett aktiebyte, Nelson Luxco Sarl som var det tidigare 
moderbolaget i Nordax-koncernen. Transaktionen var 
ett rent aktiebyte under samma bestämmande 
inflytande och betraktas som en ren omstrukturering. 
Eftersom detta är en omstrukturering under samma 
bestämmande inflytande och den genomfördes via ett 
aktiebyte kan inte Nordax Group AB (publ) anses vara 
den redovisningsmässiga förvärvaren. Därmed 
upprättas koncernredovisningen som en fortsättning 
av den tidigare Nordax-koncernen.

Information om Nordax Bank AB (publ)
Nordax Bank AB (publ), som kallas Nordax i denna 
rapport, är moderföretag i en koncern som inbegriper 
dotterföretaget Nordax Group Holding AB. Nordax 
Group Holding AB äger i sin tur bolag vars verksamhet 
är att äga företag och förvalta aktier i företag vars 
huvudsakliga verksamhet består av att bedriva 
utlåning till privatpersoner i Norden. 

Informationen i denna rapport avser förutsättningarna 
per den 31 december 2015 för Nordax konsoliderade 
situation.

 

Om denna rapport

RAMVERK FÖR RISKHANTERING 

Riskstyrning 
Nordax styrelse har det yttersta ansvaret för att säker-
ställa att Nordax har en lämplig riskhantering. Styrelsen 
har ansvaret för att anta Nordax riskstrategi och 
riskaptit samt för att regelbundet fastställa riskstrategin 
och riskaptiten. Styrelsen och verkställande direktören 
har också ansvaret för att regelbundet utvärdera huruvida 
Nordax totala risker övervakas och hanteras på ett 
effektivt och riktigt sätt.

Styrelsen har inrättat ett riskutskott som bland annat 
säkerställer att risktagande mäts och kontrolleras. 
Dess huvudsakliga ansvarsområden att bistå styrelsen 
i att identifiera och definiera risker, övervaka och granska 
Nordax riskstrategi och implementeringen av densamma, 
övervaka och granska Nordax riskaptit (däribland limiter 
och exponering) samt övervaka och granska riskhan-
teringspolicyer och rutiner.

Styrelsen har också inrättat ett revisionsutskott som 
bland annat säkerställer att Nordax har ett effektivt 
ramverk för intern kontroll. Dess uppgifter innefattar 
att övervaka finansiell rapportering; riskhantering med 
avseende på den finansiella rapporteringen; att hålla 
sig informerad om revision av årsredovisning och 
koncernredovisning; att granska och övervaka den 
externa revisorns objektivitet och oberoende; samt att 
bistå vid upprättandet av förslag till årsstämmans 
beslut om valet av revisor.

Under 2015 sammanträdde revisionsutskottet sju 
gånger och riskutskottet fem gånger.

Nordax riskprofilforum, som består av VD, vice VD, 
finansdirektör, treasurer, chefsjurist och kreditrisk-
ansvarig granskar Nordax riskprofil med avseende på 
ändringar och rangordning av risker. Forumet säker-
ställer att alla väsentliga risker övervakas och begränsas. 
Den ansvariga för riskkontrollfunktionen är ordförande 
i riskprofilforumet. Styrelsen och verkställande direktören 
har ansvaret för att anta interna styrdokument 
avseende riskhanteringen. Samtliga interna styrdokument 
som har antagits av styrelsen (kallas policyer) eller 
verkställande direktören (kallas instruktioner) granskas 
och uppdateras varje år eller oftare vid behov. 
Styrelsen har antagit en övergripande risk- och 
kapitalpolicy som sätter ramarna för riskerna liksom 
roller och ansvar för riskhantering. Den övergripande 
risk- och kapitalpolicyn har inrättats enligt Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i 
kreditinstitut.

Dessutom har Nordax över 30 policyer som har 
antagits av styrelsen, däribland policy för finansiell 
risk, kreditriskpolicy, policy för operativ risk, IT- och 
säkerhetspolicy, IKU-policy (Intern Kapital Utvärdering) 
och en outsourcingpolicy. Instruktioner som antagits 
av VD inbegriper bland annat instruktion för incident- 
hantering, instruktion för indrivning via rättsliga 
åtgärder, instruktion för klagomålshantering och 
instruktion för delegering av befogenhet. 

 

Riskhantering
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Tre försvarslinjer
I syfte att säkerställa adekvat riskhantering och efter-
levnad av lagar, föreskrifter och interna styrdokument 
är Nordax riskhantering och interna kontroll uppbyggd 
av tre försvarslinjer.

Den första försvarslinjen – Riskhantering i 
affärsverksamheten
Nordax affärsenheter och stödfunktioner (kreditrisk, 
treasury, beslutsanalys, juridik, ekonomi, IT, HR, 
marknadsföring och drift) har ansvaret för de risker 
som uppstår i deras respektive verksamheter och ska 
identifiera, utvärdera, kontrollera och internt rapportera 
risker. Detta innefattar ansvar för att säkerställa att det 
finns tydliga processer och rutiner tillsammans med 
interna styrdokument som styr hur Nordax ska agera i 
olika avseenden. Den första försvarslinjen innefattar 
också första linjens funktion för risk och regelefterlevnad 
som bistår affärsverksamheten med att identifiera, 
kontrollera och rapportera operativa risker och risker 
avseende regelefterlevnad. Riskansvariga i första linjen 
rapporterar till verkställande direktören och styrelsen 
minst elva gånger per år samt vid behov. 

Den andra försvarslinjen – Oberoende 
kontrollfunktioner
Den andra försvarslinjen består av Nordax funktioner 
för riskkontroll och regelefterlevnad. Dessa funktioner 
är skilda från affärsverksamheten och från varandra 
och har ansvar, enligt deras policyer, för övervakning 
och kontroll av att Nordax affärsenheter hanterar relevanta 
risker och för rådgivning och stöd till anställda, vd och 
styrelsen vid utförande av uppgifter enligt interna och 
externa styrdokument. Funktionen för riskkontroll och 
funktionen för regelefterlevnad är oberoende och 
rapporterar direkt till styrelsen och VD. De är direkt 
underställda VD. Funktionernas medlemmar är kunniga 
i fråga om riskhanteringsmetoder och -rutiner och/
eller rättslig praxis. Regelbunden hantering och 
uppföljning av risker som identifieras och rekommen-
dationer som utfärdas av funktionen för riskkontroll 
och funktionen för regelefterlevnad äger rum varje 
månad i Nordax forum för risk och efterlevnad och 
minst varje kvartal vid möten med styrelsen. 

Den tredje försvarslinjen – Oberoende revision
Den tredje försvarslinjen består av Nordax internrevi-
sionsfunktion, som är en oberoende granskningsfunktion 
under VD, och den rapporterar till revisionsutskottet 
och styrelsen. Funktionen för internrevision har ansvaret 
för att granska och utvärdera Nordax första och andra 
försvarslinjer enligt dess policy. Syftet med intern-
revisionsfunktionens arbete är att förbättra Nordax 
riskhantering, styrning och interna kontroll. 

Riskaptit
Styrelsen har ansvaret för att besluta om Nordax 
riskaptit, som är vägledande för Nordax inställning till 
risktagande. Riskaptiten är en skriftlig formulering av 
den sammanlagda risknivån som Nordax kan godta 
och den dokumenteras i Nordax övergripande risk- 
och kapitalpolicy. Riskaptiten konkretiseras ytterligare 
i Nordax limitramverk för godtagbar riskexponering. 
Ramverket för riskaptit och limiter utformas för att 
säkra Nordax önskade riskprofil. Detta innefattar tydliga 
roller, ansvar, eskalering, rapporteringsrutiner och 

följder i händelse av överträdelser av ramverket. Nordax 
riskprofil övervakas och följs upp i förhållande till 
riskaptiten av funktionen för riskkontroll. Funktionen för 
riskkontroll rapporterar utveckling av risknivåerna till 
riskutskottet och styrelsen, minst fyra gånger per år.

Nordax riskaptit 

Kreditrisk
”Nordax ska ha en portfölj med hög kreditkvalitet som 
baseras på utlåning till finansiellt stabila kunder och 
inte etablera sig på marknader med hög risk.”

Marknadsrisk
”Nordax ska i hög grad minimera marknadsriskerna 
genom att begränsa ränterisken genom att matcha 
utlåningstillgångar och skulder, samt matcha tillgångar 
och skulder i samma valuta.”

Likviditetsrisk
”Nordax ska minimera likviditets- och refinansieringsrisk 
genom att hålla en likviditetsreserv bestående av till-
gångar med en mycket hög grad av likviditet på 
marknaden, och ha en diversifierad finansiering i 
termer av marknader, investerare, instrument, löptid, 
valutor och geografi.”

Operativ risk
”Nordax ska minska de operativa riskerna genom att 
ha en hög nivå av intern kontroll med tydliga roller och 
ansvar inom de tre försvarslinjerna och ett fungerande 
system för incidentrapportering”

Strategisk risk
”Nordax ska en konservativ syn på strategisk risk 
genom att begränsa strategiska beslut eller investe-
ringar fram till att de har prövats med framgång, och 
genom att upprätthålla ett starkt kapital för att kunna 
absorbera aggregerade risker.“

NORDAX ÖVERGRIPANDE RISKPROFIL 

Kreditrisk
”Nordax ska ha en portfölj med hög kreditkvalitet som 
baseras på utlåning till finansiellt stabila kunder och 
inte etablera sig på marknader med hög risk.”

Nordax definierar kreditrisk som risken att en motpart 
eller gäldenär inte lyckas uppfylla sina avtalade förp-
liktelser gentemot Nordax, vilket inbegriper konsument- 
krediter, investeringar, derivat och andra tillgångar.

Kreditriskexponeringen är koncentrerad till Norden 
och Tyskland. Norge är bankens största marknad, med 
en portfölj av lån till allmänheten om 4,13 miljarder 
SEK, följt av Sverige med en låneportfölj om 4,03 
miljarder SEK. Kreditförlustförhållandet ökade från 
1,2 % till 1,5 % 2015, på grund av externa makro-
ekonomiska faktorer och portföljens förfalloprofil. 
Nordax tar inga marknadspositioner i spekulativt syfte 
och motpartsexponeringen är mycket kort och i princip 
helt och hållet mot institut med höga kreditbetyg. 
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Nordax likviditetsreserv per 31 december 2015 
uppgick till 2 552 MSEK (3 246). Av dessa placeringar 
var 55 (51) % i nordiska banker, 16 (19) % i svenska säker- 
ställda obligationer och 29 (30) % i svenska kommun-
papper. Samtliga placeringar hade kreditbetyg mellan 
AAA och A+ från Standard & Poor’s och snittbetyget 
var AA (förutom 27 MSEK i exponering mot Avanza 
Bank AB). Genomsnittlig löptid var 48 (68) dagar. Alla 
bankplaceringar är tillgängliga och samtliga värde-
papper repobara i centralbank. 

Marknadsrisk
”Nordax ska i hög grad minimera marknadsriskerna 
genom att begränsa ränterisken genom att matcha 
utlåningstillgångar och skulder, samt matcha tillgångar 
och skulder i samma valuta.”

Nordax definierar marknadsrisk som risken att Nordax 
resultat eller eget kapital minskar till följd av ändringar 
i riskfaktorer på finansmarknaderna. Marknadsrisk 
inbegriper ränterisk, prisrisk och valutarisk.

Nordax ränteriskexponering är hänförlig till kass-
aflöden och verkliga värden, och är mycket begränsad. 
Ränterisken  mäts som en ändring i nuvärdet för finan-
siell nettoställning givet en ökning av nuvarande räntenivå 
med 200 räntepunkter (dvs. en parallellförskjutning av 
yieldkurvor). Ränterisken ska beräknas för varje valuta 
och läggs ihop som absoluta tal. Styrelsens fastställda 
limit är en nettoexponering på 20 (20) MSEK och den 
verkliga exponeringen per årets slut var 7 (11) MSEK.

Prisrisk är hänförlig till ändringar i marknadsvärden, 
som inte uppträder till följd av förändrade räntor utan 
Nordax investeringar av likviditetsreserven. Risken 
begränsas genom att investeringar endast görs i stabila 
motparter med tillfredsställande kreditbetyg och relativt 
korta löptider. Prisrisken omfattas inte av någon 
begränsning av styrelsen.

Nordax bedriver verksamhet i Norden och Tyskland 
och utsätts för valutarisker som uppstår från valuta-
exponeringar i NOK, DKK och EUR mot SEK. 
Valutarisker minimeras genom säkring. Men Nordax 
exponeras för viss valutarisk i resultaträkningen för att 
säkerställa att kapitalrelationer upprätthålls. 

Limiten för valutarisk som antagits av styrelsen är 700 
(700) MSEK och avser maximalt tillåten nettoexponering 
i främmande valutor.  Faktisk exponering uppgick till 
624 (541) MSEK, fördelat på 394 (332) MNOK, 13 (13) 
MDKK och 25 (18) MEUR. En förändring på 5 % 
avseende värdet på SEK mot de övriga valutorna skulle 
medföra en resultatförändring på 31 (27) MSEK fördelat 
på 20 (16) MNOK, 0,6 (0,6) MDKK samt 1,3 (0,9) MEUR.

Likviditetsrisk
”Nordax ska minimera likviditets- och refinansierings-
risk genom att hålla en likviditetsreserv bestående av 
tillgångar med en mycket hög grad av likviditet på 
marknaden, och ha en diversifierad finansiering i termer 
av marknader, investerare, instrument, löptid, valutor 
och geografi.”

Koncernen definierar likviditetsrisk som risken för att 
inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallo- 
tidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betaln-
ingsmedel ökar avsevärt. 

Strategin att ha diversifierad finansiering fortsatte 
under 2015 genom genomförandet av bankens femte 
transaktion av tillgångssäkrade värdepapper med en 
portfölj med svenska konsumentkrediter och kredit- 
betyg av Fitch och DBRS. I syfte att ytterligare stärka 
kapitalstrukturen emitterades ett förlagslån (supple-
mentärt kapital) om 250 MSEK, vilket ersatte det 
befintliga förlagslånet om 200 MSEK.

Per 31 december 2015 bestod Nordax finansieringskällor 
av 2 763 (3 110) MSEK i finansiering genom ABS-
marknaden (värdepapperisering), 453 (500) MSEK i 
seniora icke säkerställda obligationer, 2 891 (2 274) 
MSEK i tillgångssäkrade lånefaciliteter hos interna-
tionella banker samt 5 991 (6 460) MSEK i inlåning från 
allmänheten. Beloppen avser nominella belopp. 

Per 31 december 2015 hade Nordax en likviditet-
stäckningsgrad (LCR) (EBA:s definition) på 676% 
(840%) och en stabil nettofinansieringskvot (NSFR) på 
127% (146%). 

Operativ risk
”Nordax ska minska de operativa riskerna genom att 
ha en hög nivå av intern kontroll med tydliga roller och 
ansvar inom de tre försvarslinjerna och ett fungerande 
system för incidentrapportering”

Nordax definierar operativ risk som risken för förluster 
på grund av att processer, människor eller system varit 
otillräckliga eller bristfälliga, eller på grund av externa 
händelser. Operativ risk innefattar även juridisk risk 
och regelefterlevnadsrisk.

Operativa risker hålls på låga nivåer tack vare bankens 
ramverk för intern kontroll. Banken har samordnare av 
risk och regelefterlevnad i den första försvarslinjen 
som bistår verksamheten med implementering och 
daglig uppföljning av bestämmelser i regelverk samt 
säkerställer effektiva kontroller i processerna. 2015 
investerade banken i ett system som stöd för 
myndighets-, risk- och regelefterlevnadsprocesser 
och för att ytterligare öka tillsyn och kontroll.

Styrelsen har godkänt en högsta gräns för förluster till 
följd av operativa risker, som regelbundet övervakas 
och följs upp av funktionen för riskkontroll. 2015 
uppgick förlusterna till 0.55 MSEK, vilket är en mycket 
låg nivå som ligger i linje med tidigare år. 
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KAPITALHANTERING OCH KAPITALTÄCKNING

Kapitalplanering  
Nordax mål för kapitalstrukturen är förutom att 
uppfylla lagstadgade kapitalkrav att trygga dess 
förmåga att fortsätta sin verksamhet med avseende på 
att generera avkastning åt aktieägarna och nytta för 
andra intressenter. Nordax bedömer att det, efter en 
tid då det globala finansiella systemet var utsatt för 
påfrestningar, fordras en större buffert av kapital än 
vad som kan anses vara en optimal kapitalstruktur 
under normala förhållanden. I linje med detta siktar 
Nordax på att ha en buffert som ligger 1,5 % över kapital- 
kraven för primärkapitalrelation och totalkapitalrelation. 
Kapitaltäckningen i slutet av verksamhetsåret bedöms 
som mer än tillräcklig för att motsvara krav såväl från 
myndigheter som från interna stresstester av verksam-
heten. Nordax avser att betala ut utdelning i linje med 
utdelningspolitiken. Efter utdelning kommer 

Nordax kapitalstruktur att klara krav på lagstadgat 
kapital samt nivåer för interna buffertar. Planerad 
utdelning har dragits av från kapitalbasen nedan.  
Nordax strategier och metoder för att värdera och 
upprätthålla kapitalbaskravet baseras på riskhanteringen. 
Riskhanteringen har som mål att identifiera och analysera 
de risker Nordax exponeras för i sin verksamhet och 
att fastställa lämpliga begränsningar av dessa samt 
även att säkerställa att det finns kontroller. Riskerna 
bevakas och kontroller görs löpande för att säkerställa 
att limiterna inte överskrids. 

Intern process för kapitaltäckningsanalys
För att bedöma om det lagstadgade kapitalet är till-
räckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida 
verksamhet och för att säkerställa att kapitalbasen har 
rätt storlek och sammansättning har Nordax en process 
för intern kapitalutvärdering (IKU).

IKU omfattar Nordax interna syn på väsentliga risker 
och hur mycket kapital banken anser sig behöva utöver 
de krav som ställs av regelverk för kapitaltäckning. 
Processen är ett verktyg som säkerställer att Nordax 
på ett tydligt och tillförlitligt sätt identifierar och 
bedömer alla de risker banken exponeras för samt gör 
en bedömning av det interna kapitalbehovet i förhål-
lande till detta. Detta inbegriper att säkerställa att 
Nordax har ändamålsenliga styr- och kontrollfunk-
tioner och riskhanteringssystem. Den interna kapital- 
utvärderingen utförs minst en gång per år. 

Utifrån eventuella scenarier utarbetas planer för att 
kunna begränsa skadliga effekter för Nordax samt att 
säkerställa en tillräckligt stor kapitalbuffert för att 
kunna absorbera förluster utan att behöva kapital-
tillskott för att säkerställa lägsta lagstadgade krav. 
Även historisk information utnyttjas, t.ex. hur kredit-
förluster kan utvecklas genom en konjunkturcykel. 
Därefter gör Nordax ett stresstest av kapitalkravet för 
att säkerställa att det finns ett tillräckligt kapitalflöde 
under perioderna med värsta tänkbara scenarier. 

 

Kapitalhantering

5 



KAPITALBAS 
Upplysning enligt artikel fem i EU:s genomförandeförordning (EU) 
1423/2013 Konsoliderade situationen
Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER  2015 31 DECEMBER  2014

KAPITALBAS

Kärnprimärkapital 1 678 1 538

Avdrag från primärkapitalet -309 -304

Primärt kapital 1 369 1 234

Supplementärt kapital 217 159

Kapitalbas netto 1 586 1 393

   

Riskexponeringsbelopp kreditrisk 8 745 8 234

Riskexponeringsbelopp marknadsrisk 624 541

Riskexponeringsbelopp operativ risk 1 465 1 271

Summa riskexponeringsbelopp 10 834 10 046

 

Kärnprimärkapitalrelation  12,64% 12,28%

Primärkapitalrelation  12,64% 12,28%

Total kapitalrelation  14,64% 13,86%

Kapitaltäckningskvot (kapitalbas / kapitalkrav)  1,83 1,73

    

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive bufferkrav  7,72% 7,00%

-varav krav på kapitalkonserveringsbuffert  2,50% 2,50%

- varav krav på kontracyklisk buffert 0,72% -

  

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert1 8,14% 7,78%

 
Specifikation kapitalbas  

Kärnprimärkapital:    

- Kapitalinstrument och relaterad överkursfond  847 847

-varav aktiekapital  111 1

-varav annat tillskjutet kapital  736 846

-Balanserade vinstmedel  691 437

- Oberoende granskat delårsresultat, just. för prognostiserad utdelning2 140 254

Kärnprimärkapital före regulatoriska justeringar 1 678 1 538

Regulatoriska justeringar:    

-Immateriella tillgångar  -309 -304

Totala regulatoriska justeringar för kärnprimärkapitalet  -309 -304

Primärt kapital 1 369 1 234

Supplementärt kapital  

-Supplementärt kapital, instrument 217 159

Supplementärt kapital 217 159

Totalt kapital 1 586 1 393

  

Specifikation riskexponeringsbelopp3   

Institutsexponeringar  365 444

Säkerställda obligationer  41 60

Hushållsexponeringar  7 629 7 085

Oreglerade poster  669 597

Övriga poster  41 48

Summa riskexponeringsbelopp för kreditrisk schablonmetoden 8 745 8 234

 

Valutakursrisk  624 541

Summa riskexponeringsbelopp för marknadsrisk 624 541

    

Basmetoden  1 465 1 271

Summa riskexponeringsbelopp för operativa risker 1 465 1 271

 

BRUTTOSOLIDITET  

Exponeringsmått för beräkning av bruttosoliditetsgrad  13 862 13 893

Bruttosoliditetsgrad 9,88% 8,88%

1   Kärnprimärkapitalrelation 12,64 % minus lagstadgat minimikrav på 4,5 % exklusive krav på kapitalkonserveringsbuffert. Därutöver tillkommer  
 ett totalt kapitalkrav på ytterligare 3,22 % varav kapitalkonserveringsbuffert om 2,50% och kontracyklisk buffert om 0,72%.
2  Varav 195 MSEK (254) nettoresultat och -55 MSEK (-) justering för prognostiserad utdelning. Finansinspektionen har godkänt Nordax  
 ansökan för att räkna upp kapitalbasen under villkor att ansvarig revisor har granskat överskottet, att överskottet är beräknat i enlighet  
 med tillämpligt redovisningsregelverk, att förutsedda kostnader och utdelningar har dragits av i enlighet med förordning (EU) 575/2013  
 och att beräkningen har gjorts i enlighet med förordning (EU) 241/2014.
3  Kapitalkravet uppgår till 8% av riskexponeringsbeloppet enligt förordningen (EU) nr 575/2013 (CRR).
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KAPITALBAS
(forts.): Supplementärt kapital

Upplysningsmall för huvudsakliga egenskaper hos instrument avseende lagstadgat kapital, 
den konsoliderade situationen 31 DECEMBER 2015

1 Emittent Nordax Bank AB

2 Unik beteckning (t.ex. CUSIP, ISIN eller Bloomberg-beteckning för privata placeringar) N/A

3 De lagar som styr instrumentet Svensk rätt

Rättslig behandling  

4 Övergångsbestämmelser enligt Basel III-regelverk Supplementärt kapital

5 Bestämmelser enligt Basel III-regelverk efter övergångsperioden Supplementärt kapital

6 Godtagbart individuellt/grupp/individuellt och grupp Individuellt och grupp

7 Instrumenttyp Supplementärt kapital, förlagslån

8 Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valuta i miljoner, per senaste rapportdatum) 217 000 000 SEK

9 Nominellt värde på instrument 250 000 000 SEK

10 Redovisningsklassificering Skuld - upplupet anskaffningsvärde

11 Ursprungligt emissionsdatum 18 mars 2015

12 Evigt eller tidsbestämt Tidsbestämt

13 Ursprungligt förfallodatum 18 mars 2025

14 Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd av tillsynsmyndighet Ja

15 Valfritt inlösendatum, villkorade lösendatum och inlösenbelopp 18 mars 2020

16 Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall Sista affärsdagen varje månad

Kupong/utdelning  

17 Fast eller rörlig utdelning/kupong Rörlig

18 Kupongränta och eventuellt tillhörande index Stibor 3 mån + 5,75 %

19 Förekomst av utdelningsstopp Nej

20 Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt Obligatoriskt 

21 Förekomst av step-up eller annat incitament för inlösen Nej

22 Icke-kumulativt eller kumulativt N/A

23 Konvertibelt eller icke-konvertibelt Icke-konvertibelt

24 Om konvertibelt, konverteringstrigger  

25 Om konvertibelt, helt eller delvis  

26 Om konvertibelt, konverteringskurs  

27 Om konvertibelt, tvingande eller frivillig konvertering  

28 Om konvertibelt, ange instrumenttyp som konverteringen görs till  

29 Om konvertibelt, ange emittent av instrument som konverteringen görs till  

30  Nedskrivningskomponent Nej

31 Om nedskrivning, nedskrivningstrigger  

32 Om nedskrivning, hel eller delvis  

33 Om nedskrivning, permanent eller tillfällig  

34 Om tillfällig nedskrivning, beskrivning av nedskrivningsmetod  

35 Position i prioriteringshierarkin vid likvidation (ange typ av instrument som är direkt högre i 
rangordningen) 

Prioriterade lån

36 Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven Nej

37 Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven 
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HANTERING AV KREDITRISK

Styrelsen har antagit en övergripande kreditpolicy 
med principer för Nordax kreditriskstrategi, kredit-
riskhantering och de kreditregler som är tillämpliga vid 
en kreditbedömning. Utöver denna övergripande pol-
icy har styrelsen antagit landsspecifika kredit- och 
indrivningspolicyer med krav- och reservpolicyer.

Godkännandeprocess
Kreditbeslut fattas med grund i en kreditbedömnings-
modell i kombination med ett antal policyregler och 
rimlighetsberäkning. 

Kreditvärderingen används för att mäta sannolikheten 
för att en sökande betalar tillbaka lånet. Modellen 
kombinerar flera egenskaper, utvärderar dem och 
beräknar en siffra som visar sannolikheten för att den 
sökande både vill och kan betala tillbaka lånet, baserat 
på historiska mönster. Kreditvärderingsmodellerna 
övervakas regelbundet och vid behov justeras eller 
ersätts de med nya modeller för att säkerställa att de 
fungerar som förväntat. 

Det beräknade värdet utgör grunden för Nordax risk-
klassificering. Varje godkänd kund placeras i en risk-
klass per tidpunkten för godkännandet. De samordnas 
tvärs över alla marknader för att förbättra Nordax 
förmåga att analysera jämförbara kreditrisker på alla 
marknader. När kunden ansöker om ytterligare ett lån 
görs en ny utvärdering av riskklassificeringen baserat 
på aktuell information.

Limiter och riskgranskning
I det sista steget i kreditbedömningen anger Nordax 
en kreditlimit för den sökande. Limiten bestäms med 
hjälp av en limitmatris som baseras på den sökandes 
riskbedömning från Nordax interna modell i kombination 
med den sökandes inkomst. 

När Nordax har fått en låneansökan utförs kontroller 
med avseende på oegentligheter och penningtvätt 
och banken fastställer om den sökande är en befintlig 
kund. Nordax har tydligt definierade policyregler som 
har som mål att säkerställa automatiskt avslag för 
sökande som inte uppfyller minimikriterierna. Minimi- 
kriterierna inbegriper, men begränsas inte till, regel-
bunden inkomst motsvarande eller över angivna 
nivåer, lägsta och högsta ålder, en fast adress, ett 
telefonnummer och avsaknad av osäkra fordringar. 
Inga avvikelser från dessa policyregler accepteras.

Mätning av kreditrisk
Kreditrisk i portföljen övervakas löpande mot fast-
ställda mål. Bland annat sker denna övervakning med 
grund i hur krediterna utvecklats över tid, beroende 
både på åldern på enskilda krediter (s.k. vintage) och 
på den totala portföljens löptid. 

En analys utförs rörande risken att krediten kommer 
att leda till ett betalningskrav, samt avseende 
eventuella krav på nedskrivning. 

Dessutom görs löpande analyser av olika segment som 
är av betydelse för kreditbedömning. Resultatet av 
dessa åtgärder bildar sedan basen för den löpande 
bedömning som görs med grund i parametrarna i 
bedömningsmodellen. Vid behov justeras den modell 
som utgör grunden för kreditgivningen.

Kreditriskavdelningen upprättar varje månad stand-
ardiserade kreditriskrapporter med information om 
vintage, demografi, s.k. roll rates och prognoser, 
bedömningsmodellens utveckling, kreditbedömnings-
resultat, resultat för sourcingkanaler, makroekonomisk 
utveckling, indrivning, demografi, andelen godkända 
låneansökningar och oegentligheter. Dessutom 
upprättar kreditriskavdelningen vid behov bland annat 
rapporter om hur väl limitmatriserna fungerar och 
uppföljningsrapporter rörande marknadsföring och 
verksamhet.

Kreditriskavdelningen har ansvaret för att rapportera 
Nordax kreditrisk till vd och styrelsen. Funktionen för 
riskkontroll har ansvaret för att rapportera utveckling 
av kreditrisknivåer och gör uppföljningar mot godkända 
limiter till vd och styrelsen.

INVESTERINGSRISK OCH MOTPARTSRISK I 
DERIVATAVTAL 

Investeringsrisk hänger samman med alla investeringar 
utom låneportföljer, dvs. såväl bankkonton som tids-
bunden inlåning och värdepapper. 

Motpartsrisk hänger samman med derivattransak-
tioner eller andra typer av motpartsrisk. För transak-
tioner där de framtida förpliktelserna överförs till en 
clearingorganisation antas motpartsrisken vara obety-
dlig, dvs. noll. Nordax exponeras för motpartsrisk 
främst till följd av användningen av derivat för säkring 
av valutarisk.

Nordax exponeras också för viss begränsad motparts-
risk till följd av koncerninterna lån till dotterföretag 
som används för finansieringssyften.

Hantering av investerings- och motpartsrisk
Investeringsrisk mäts per nominellt belopp och per 
motpart. Risken ska redovisas från datumet den avta-
lade förpliktelsen ingås, dvs. affärsdag vid köp av 
värdepapper. Vid inlösen, om det inlösta beloppet 
återinvesteras direkt hos samma motpart, beräknas 
inte motpartsexponeringen två gånger mellan affärs-
dag och värderingsdatum. Risken upphör det datum 
pengar erhålls, dvs. när förpliktelsen uppfyllts.

Motpartsrisken mäts som en kombination av kompen-
sationskrav och en risk för ytterligare värdeminskningar, 
enligt riktlinjerna för rapportering enligt Finans-
inspektionen.

I syfte att minska investeringsrisk och motpartsrisk gör 
Nordax investerings- och säkringstransaktioner 
endast med stabila motparter med tillfredsställande 
kreditbetyg. Enligt Nordax policy för finansiell risk får 
banken endast investera i godkända instrument med 
angivna lägsta kreditbetyg, eller andra instrument som 
styrelsen godkänner.

 

Kreditrisk
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INFORMATION OM KREDITRISK 

Riskkoncentrationer hos finansiella tillgångar med 
kreditriskexponering – geografiska områden
Nedan visas kreditexponeringen uppdelad på geograf-
iska områden. Värdena är bokförda värden. Allokerin-
gen bygger på låntagarnas hemvist.

KONSOLIDERADE SITUATIONEN
31 december 2015, MSEK Sverige Norge Danmark Finland Tyskland TOTALT

Utlåning till kreditinstitut 1 810     1 810

Utlåning till allmänheten 4 025 4 125 179 1 964 548 10 841

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 157     1 157

Summa 6 992 4 125 179 1 964 548 13 808

31 december 2014, MSEK Sverige Norge Danmark Finland Tyskland TOTALT

Utlåning till kreditinstitut 2 212     2 211

Utlåning till allmänheten 3 880 3 934 246 1 688 294 10 042

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 585     1 585

Summa 7 677 3 934 246 1 688 294 13 839

KONSOLIDERADE SITUATIONEN
Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER  2015 31 DECEMBER  2014

Kreditkvalitet avseende fullt fungerande lånefordringar1  

Rating A 707 762

Rating B 1 982 1 849

Rating C 3 843 3 394

Rating D 2 712 2 578

Rating E 445 520

Rating saknas 159 36

Totalt 9 848 9 139

1   Kreditkvaliteten  utgår från rating A till E där A är lägst risk och E högst risk. Kreditvärdigheten beräknas enligt en modell som beräknar  
 sannolikheten för att en kredittagare kan följa ingångna avtal, så kallad creditscoring.
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HANTERING AV MARKNADSRISK

Nordax marknadsriskexponering består av ränterisk, 
prisrisk och valutarisk. 

Nordax exponeras för ränterisker hänförliga till kassa- 
flöden och verkliga värden. Större delen av Nordax 
tillgångar och skulder har en räntebindning på 1 månad. 
Därmed är Nordax ränterisker mycket begränsade 
både med avseende på verkligt värde på tillgångar och 
skulder samt marginal mellan ränteintäkter och ränte-
kostnader.

Prisrisk är hänförlig till förändringar i marknadsvärden, 
som inte beror på ränteändringar, på Nordax investe-
ringar av likviditetsreserven. Risken begränsas genom 
att investeringar endast görs i stabila motparter med 
tillfredsställande kreditbetyg och relativt korta löp-
tider. Prisrisken omfattas inte av någon begränsning av 
styrelsen.

Nordax mest betydande valutarisk 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 
och vid behov använda derivatinstrument för att 
uppnå detta. Nordax skyddar sitt lagstadgade kapital 
genom att ta på sig viss valutarisk, som kan uppstå till 
följd av valutakurseffekter med avseende på de port-
följer som är noterade i utländska valutor. Påverkan på 
det lagstadgade kapitalet på grund av valutaeffekter 
på portföljerna uppvägs då av motsvarande effekt på 
koncernens resultat.

Mätning av ränterisk
Ränterisken mäts som en ändring i nuvärdet för finansiell 
nettoställning givet en ökning av nuvarande räntenivå 
med 200 räntepunkter (dvs. en parallellförskjutning av 
yieldkurvor). Ränterisken ska beräknas för varje valuta 
och läggs ihop som absoluta tal. Styrelsens uppsatta 
limit är en nettoexponering på 20 MSEK (20) och den 
faktiska exponeringen vid årets slut var 7 MSEK (11).

Hantering av ränterisk
Ränterisken mäts och hanteras av Nordax treasury- 
avdelning. Styrelsen fastställer gränserna för högsta 
tillåtna ränterisk. Ränterisknivåer rapporteras varje 
månad av treasuryavdelningen och funktionen för 
riskkontroll till styrelsen.

Räntemarginaler övervakas på månadsbasis av Nordax 
räntemarginalsforum, som har ansvaret för netto-
marginalens utveckling. Räntemarginalforumets
ordförande är finansdirektören och medlemmar i 
forumet är VD, vice VD, treasurer och representanter 
från ledningen av olika avdelningar. 

Mätning av valutarisk
Nordax delar upp valutaexponering i grupper:

Transaktionsexponering: Framtida avtalade kassa- 
flöden i utländsk valuta (som i slutänden blir en 
omräkningsexponering). Eventuella avtalade framtida 
kassaflöden i andra valutor än svenska kronor. Ett 
avtalat kassaflöde definieras av belopp och tidpunkt 
för betalning. Uppskjuten köpeskilling att betala av ett 
dotterföretag som används för finansieringssyften till 
Nordax enligt finansieringsstrukturer klassificeras som 
avtalade kassaflöden. Framtida räntebetalningar, ännu 
inte upplupna, på finansiella poster i utländsk valuta 
ska exkluderas från transaktionsexponeringen. 

Omräkningsexponering: Tillgångar och skulder 
noterade utländsk valuta i balansräkningen. 
Omräkningsexponering beräknas separat för varje 
dotterföretag. Omräkningsexponering beräknas som 
nettoexponering (tillgångar + skulder) i andra valutor 
än Nordax rapportvaluta. Endast nominella belopp 
övervägs, inte upplupen ränta. Styrelsen kan god-
känna strategiska exponeringar för valutor som Nordax 
bedriver verksamhet i. Sådana godkända strategiska 
exponeringar ska dras av från nettoomräknings-
exponeringen. 

Hantering av valutarisk
Styrelsen har beslutat om en policy som innebär att 
Nordax löpande mäter och rapporterar sin valutakurs-
risk. Policyn innehåller fastställda limiter för maximalt 
tillåten nettoexponering i främmande valutor. Aktuell 
av styrelsen fastställd limit är 700 (700) MSEK och 
faktisk exponering uppgick till 624 (541) MSEK, fördelat 
på 394 (332) MNOK, 18 (13) MDKK och 25 (18) MEUR. 
En förändring på 5 % avseende värdet på SEK mot de 
övriga valutorna skulle medföra en resultatförändring 
på 31 (27) MSEK fördelat på 20 MNOK (16), 0,6 MDKK 
(0,6) samt 1,3 MEUR (0,9).

 

Marknadsrisk
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HANTERING AV LIKVIDITETSRISK

Koncernen använder tillgångsrelaterad upplåning där 
delar av koncernens tillgångsportföljer pantsätts som 
säkerhet för upplåningen. Koncernens långsiktiga 
strategi är att matcha utlåningstillgångarna och skuldernas 
löptider. Strategin strävar efter att uppnå en diversifierad 
finansieringsplattform bestående av eget kapital, 
efterställd skuld, obligationer med säkerhet i underlig-
gande låneportfölj (”ABS”), tillgångssäkrade låne- 
faciliteter, inlåning från allmänheten samt företags-
obligationer. 

Målet är att nyttja finansieringskällor som uppfyller 
följande kriterier:
 • Ger hög matchning, av såväl valuta och ränte  
  period som av löptid mellan tillgångar och   
  skulder.
 • Erbjuder diversifiering vad gäller marknader,  
  investerare, instrument, förfall, valuta, mot  
  parter 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, dvs. för  
  att tillfredsställa behovet av att finansiera en   
  växande balansräkning.

Hantering av likviditetsrisk
Likviditet mäts dagligen och rapporteras till Nordax 
ledning. Likviditetrisken rapporteras till styrelsen på 
månadsbasis.
Kassaflöden som förväntas uppstå när samtliga till-
gångar, 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 illustrera den 
finansiella strukturen och koncernens likviditetsrisk. 
Likviditetsrisken mäts månadsvis under olika scenarier 
och händelser (såsom försämrade advance rates och 
förändrade kassaflöden) och analyseras såväl enskilt 
som i kombination med varandra. 

Nordax återhämtningsplan för likviditet preciserar 
roller och ansvarar och innehåller instruktioner för 
hur koncernen ska komma tillrätta i en likviditetskris-
situation. Planen anger lämpliga åtgärder för att 
hantera konsekvenserna av olika typer av krissitua-
tioner samt innehåller definitioner på händelser som 
ska utlösa och eskalera återhämtningsplanen. Åter-
hämtningsplanen testas och uppdateras regelbundet.

Nordax likviditetsreserv per 31 december 2015 
uppgick till 2 552 MSEK (3 246). Av dessa placeringar 
var 55 (51) % i nordiska banker, 16 (19) % i svenska 
säkerställda obligationer och 29 (30) % i svenska 
kommunpapper. Samtliga placeringar hade kreditbe-
tyg mellan AAA och A+ från Standard & Poor’s och 
snittbetyget var AA (förutom 27 MSEK i exponering 
mot Avanza Bank AB). Genomsnittlig löptid var 48 
(68) dagar. Alla bankplaceringar är tillgängliga och 
samtliga värdepapper repobara i centralbank.  
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KONSOLIDERADE SITUATIONEN
Intecknade och icke intecknade tillgångar 

31 december 2015, MSEK

Matchande 
skulder,   

eventual-
förpliktel-

ser eller 
utlånade     

värde-  
papper

varav: från 
andra före-

tag i kon-
cernen

Tillgångar, 
mottagna    

som säker-
het och 

egna emit-
terade 

skuldebrev 
utöver 

täckta obli-
gationer och 
intecknade 

ABS-lån

varav: åter-
använd 

mottagen 
säkerhet

varav: egna 
intecknade 
skuldebrev

Redovisat värde för vissa finansiella skulder 3 187 0 4 646 0 0

Derivat   

varav OTC   

Inlåning   

Återköpsavtal   

varav: centralbanker   

Inlåning som används som säkerhet förutom repoavtal   

varav: centralbanker   

Emitterade skuldebrev 3 187 4 646

varav: utgivna säkerställda obligationer   

varav: emitterade ABS-lån   

Andra källor för inteckning 2 880 0 5 141 0 0

Nominellt värde för mottagna låneåtaganden   

Nominellt värde för mottagna finansiella garantier   

Verkligt värde på värdepapper som lånats med icke-kontant säkerhet   

Övrigt 2 880 5 141

SUMMA KÄLLOR FÖR INTECKNING 6 067 0 9 787 0 0

Redovisat 
värde för 

intecknade 
tillgångar

varav: 
utgivna av 

andra före-
tag i kon-

cernen

varav:  upp-
fyller krav 

för central-
bank

Redovisat 
värde för 

icke inteck-
nade till-

gångar

varav: 
utgivna av 

andra före-
tag i kon-

cernen

varav: upp-
fyller krav 

för central-
bank

Det rapporterande institutets tillgångar 9 787 0 0 4 375 0 0

Lån betalbara vid anfordran 597 1 213 

Egetkapitalinstrument   

Skuldebrev  1 157 

varav: säkerställda obligationer  412 

varav: ABS-lån   

varav: emitterade av stater  745 

varav: utgivna av finansiella företag   

varav: utgivna av icke-finansiella företag

Lån och förskott utöver lån betalbara vid anfordran 9 190 1 651 

varav: hypotekslån   

Övriga tillgångar 353
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HANTERING AV OPERATIV RISK

Styrelsen har fastställt en policy för hanteringen av 
operativa risker. Policyn innehåller styrelsens principer 
för att säkerställa att Nordax har en sund och effektiv 
riskhantering med avseende på identifiering, mätning, 
övervakning och kontroll av operativa risker.

Nordax har lagt stor vikt vid att bygga upp en organi-
sation med rutiner och instruktioner som är utformade 
för att uppnå både en hög nivå av intern kontroll samt 
rutiner för säkerhetskopiering i händelse av skada. 
Nordax har en funktion i första försvarslinjen med 
samordnare av efterlevnad och risk som bistår 
verksamheten i att implementera och dagligen följa 
upp krav i regelverk samt säkerställa effektiva kontroller 
i avdelningens processer. 2015 investerade banken i ett 
system som stöd för myndighets-, risk- och efterlevnads- 
processer och för att ytterligare öka tillsyn och kontroll.

Styrelsen har godkänt en högst gräns för rörelseförluster, 
som regelbundet övervakas och följs upp av funktionen 
för riskkontroll. 

Självutvärderingar för risk och kontroll
Alla affärsenheter och funktioner utför regelbundet 
och minst en gång per år en självutvärdering av 
operativa risker i deras processer. Funktionen för risk-
kontroll har ansvaret för att tillhandahålla kriterier och 
åtgärder för systematisk bedömning av sannolikhet för 
och effekt av identifierade risker och för att rapportera 
väsentliga identifierade risker till styrelsen och VD. 
Varje funktion har ansvaret för att inrätta handlings- 
planer för att hantera identifiera risker inom ramen för 
den riskaptit som styrelsen fastställt.

Incidentrapportering
Nordax definierar en incident som en ogynnsam 
händelse som har förorsakat eller möjligen kan orsaka 
skada på Nordax verksamhet, tillgångar, anseende 
och/eller personal. Alla medarbetare uppmuntras att, 
och är ansvariga för, rapportera incidenter som inträffar 
i organisationen genom Nordax centraliserade system 
för incidentrapportering. Nordax kontrollfunktion för 
första linjen har ansvaret för att analysera, följa upp 
och dokumentera rapporterade incidenter.

Riskindikatorer
Nordax har antagit ett antal riskindikatorer som ska 
varna för förhöjda operativa risknivåer i organisa-
tionen. Riskindikatorerna övervakas av de affärsen-
heter som ansvarar för risken och följs upp varje 
månad av funktionen för riskkontroll och styrelsen.

Process för godkännande av nya produkter 
I syfte att säkerställa att alla operativa risker som 
uppstår i samband med nya eller väsentligt ändrade 
produkter, tjänster, marknadsprocesser, IT-system 
eller andra större förändringar i organisationen identi-
fieras och hanteras har Nordax antagit en ny process 
för godkännande av nya produkter (NPAP). Projekt- 
samordnare bistår Nordax projektledare i arbetet med 
att säkerställa att NPAP genomförs. Funktionen för 
riskkontroll har ansvaret för att rapportera nya identifi-
erade och betydligt förhöjda risker till styrelsen och VD.

Etiska normer
Nordax har en process för att säkerställa att styrelsen 
och medarbetarna regelbundet får information och 
utbildning i fråga om etiska normer, vilket innefattar 
banksekretess och Nordax process för visselblåsning.

Kontinuitetshantering
VD har antagit en instruktion för principer och interna 
processer rörande att hantera stora störningar i 
verksamheten. Instruktionen inbegriper roller och 
ansvarsområden för att Nordax ska kunna fortsätta 
att bedriva verksamheten och kunna komma tillbaka i 
händelse av kris. Nordax har rutiner och åtgärder på 
plats i kontinuitetshanteringen, vilket inbegriper åter-
hämtningsplaner, kontinuitetsplaner och planer för 
katastrofberedskap
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Kapitalbas 
Summan av primärkapital och supplementärkapital. 

Kärnprimärkapitalrelation 
Kärnprimärkapital i procent av riskexponeringsbelop-
pet. 

Likviditetsreserv 
En separat reserv av högkvalitativa likvida tillgångar 
som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga 
betalningsförmåga gällande förluster eller minskad 
tillgång till normalt tillgängliga finansieringskällor.
 
Likviditetstäckningsgrad (LCR) 
Högkvalitativa likvida tillgångar i relation till det 
uppskattade utflödet av kontanter de kommande 30 
kalenderdagarna, enligt definitionen i svenska 
bestämmelser (FFFS 2012:6). 

Primärkapital 
Kärnprimärkapital plus giltiga former av efterställda lån. 

Primärkapitalrelation 
Primärkapital i procent av riskexponeringsbeloppet. 

Riskexponeringsbelopp 
Totala tillgångar och poster som inte tas upp i balans-
räkningen, viktade i enlighet med kapitaltäcknings-
reglerna för kredit- och marknadsrisker. De operativa 
riskerna mäts och adderas som riskexponerings 
belopp. Riskexponeringsbeloppen definieras endast 
för koncernens situation. 
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