
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Nordax Group AB (publ), org.nr 556993–2485

Rapport om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Nordax Group AB (publ) för 
räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 med undantag 
för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 49-66. Bola-
gets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 34-104 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finan-
siella ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av koncernens finansiella ställ-
ning per den 31 december 2017 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de anta-
gits av EU, och lagen om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag. Våra uttalanden omfattar inte 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 49-66. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbo-
laget och koncernen. 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen är förenliga med innehållet 
i den kompletterande rapport som har överlämnats till 
moderbolagets revisionsutskott i enlighet med Revi-
sorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-
tiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, 
baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga 
förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 
2016-02-01 – 2016-12-31 har utförts av en annan revisor 
som lämnat en revisionsberättelse daterad 22 mars 
2017 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de 
områden som enligt vår professionella bedömning var 
de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för den aktuella 
perioden. Dessa områden behandlades inom ramen 
för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, 
årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa 
områden.

Bedömningar och uppskattningar avseende värde-
ring av lånefordringar
Redovisning och värdering av lånefordringar enligt 
gällande regelverk i IAS 39 är ett komplext och viktigt 
område med stor påverkan på Nordax verksamhet och 
finansiella rapportering. Företagsledningen gör bety-
dande bedömningar och uppskattningar vid faststäl-
landet av både tidpunkt och storlek på nedskrivningar 
av lånefordringar. Exempel på olika bedömningar och 
uppskattningar inkluderar förväntade framtida kassa-
flöden samt diskonteringsränta. Vidare är de tillhö-
rande upplysningskraven komplexa och beroende av 
data av hög kvalitet.

Per den 31 december 2017 uppgick utlåning till allmän-
heten till 15 128 miljoner SEK, med en reserv för sanno-
lika förluster på 1 640 miljoner SEK. Givet utlåningens 
väsentliga andel av de totala tillgångarna (represen-
terar 80% av de totala tillgångarna) samt den påverkan 
som den inneboende osäkerheten och subjektiviteten 
involverad i bedömningen av kreditreserveringsbehov 
ger, anser vi att detta är ett särskilt betydelsefullt 
område i vår revision.

Se även redovisningsprinciper i not 3 avseende bety-
dande bedömningar och uppskattningar och relate-
rade upplysningar om kreditrisk i not 4.

Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslu-
tande utgjorts av:

• Vi har utvärderat att nyckelkontroller inom kreditre-
serveringsprocessen är ändamålsenligt utformade och 
effektivt fungerande; innefattande godkännande, 
registrering och övervakning av lån och fordringar, 
utvärdering av metodik, indata samt antaganden som 
används vid bedömning och beräkning av kreditreser-
veringsbehov.
• Vi har granskat ändamålsenligheten i reserverings-
modellen, inklusive underliggande antaganden och 
data som används för att beräkna kreditreserverings-
behovet, samt säkerställt lämplig uppföljning av före-
tagsledningen. 
• Vi har stickprovsvis granskat indata i modellerna och 
verifierat att klassificering har skett i rätt kreditklass.
• Vi har granskat och verifierat utvecklingen av 
beräknat kreditreserveringsbehov, samt bedömt 
rimligheten i det beräknade kreditreserveringsbehovet 
utifrån nuvarande segmentindelning.
• Slutligen har vi granskat fullständigheten och tillför-
litligheten i upplysningarna hänförliga till kreditförlus-
treserveringar för att bedöma efterlevnaden av 
upplysningskrav enligt IFRS.
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IT-system som stödjer fullständig och tillförlitlig 
finansiell rapportering
Nordax är beroende av sina IT-system för att (1) 
erbjuda tjänster till sina kunder, (2) stödja sina affärs-
processer, (3) säkerställa fullständig och korrekt bear-
betning av finansiella transaktioner samt (4) upprätt-
hålla en ändamålsenlig intern kontroll. Flertalet av 
Nordax interna kontroller för finansiell rapportering är 
beroende av automatiserade applikationskontroller 
samt integritet och fullständighet i de underlag som 
genereras av IT-systemen. Med hänsyn till den höga 
graden av IT-beroende, anser vi att detta är ett särskilt 
betydelsefullt område i vår revision.

Följande risker identifierades som kan påverka den 
finansiella rapporteringen:

• Felaktiga och obehöriga förändringar av IT-miljön
• Bristande drifts- och övervakningsrutiner av IT-miljön
• Felaktig och bristande konfiguration av informations-
säkerhet

Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslu-
tande utgjorts av:

• Vi har granskat företagsledningens tester och 
kontroller vid förändringar i IT-miljön.
• Vi har granskat processen för övervakning av 
IT-System.
• Vi har granskat processen för identitets- och 
åtkomsthantering, inklusive tilldelning, förändring 
samt borttagande av behörigheter.
• Vi har utvärderat att processer och verktyg för att 
försäkra tillgänglighet till information baserat på 
användarbehov och verksamhetskrav, inklusive 
back-up av information och återläsningsrutiner är 
lämpligt utformade.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns på sidorna 2-33 och 109-119. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna informa-
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande avse-
ende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra infor-
mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyl-
diga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet.       

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag och, vad gäller koncernredovis-
ningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alter-
nativ till att göra något av detta.  

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar 
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat 
övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns 
på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsin-
spektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är 
en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning för 
Nordax Group AB (publ) för räkenskapsåret 2017-
01-01 - 2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-
tiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organi-
sation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk-
ställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avse-
ende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, 
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-
persbolag eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten på sidorna 49-66 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 
16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrnings-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund 
för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplys-
ningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punk-
terna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra 
stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar samt är i över-
ensstämmelse med lagen om årsredovisning i kreditin-
stitut och värdepappersbolag.

Deloitte AB, utsågs till Nordax Group ABs revisor av 
bolagsstämman 2017-04-27 och har varit bolagets 
revisor sedan 2017-04-27.

Stockholm den 15 mars 2018
Deloitte AB

Malin Lüning
Auktoriserad revisor
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Hållbarhetsintyg 
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Nordax Group AB (publ), org.nr 556993-2485

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 på sidorna 18-28 och för att den är upprät-
tad i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbar-
hetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsent-
ligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt 
uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 15 mars 2018

Deloitte AB

Malin Lüning
Auktoriserad revisor
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