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Förvaltningsberättelse 
 

Om Nordax Nordic 3 AB (publ) 

 
 Nordax Nordic 3 AB publ är ett dotterbolag till Nordax Bank 

AB (publ) (organisationsnummer 556647-7286, säte i 

Stockholm) som ingår i en koncern med moderbolaget Nordax 

Group AB (Organisationsnummer 556993-2485, säte i 
Stockholm). Koncernredovisning lämnas av Nordax Group AB. 

Detta är bolagets tredje räkenskapsår. 

 

 Verksamheten är att äga en portfölj av fordringar på 

privatpersoner i Norge. Fordringarna är blancolån på belopp 
upp till 500 000 norska kronor. 

 

 I syfte att trygga en långsiktig finansiering och framtida intäkter 
gav bolaget i juni 2014 ut obligationer i den så kallade ABS 

marknaden. Portföljen utgör säkerhet för obligationerna. 

 

 Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som 

ingår i koncernen.  
 

 Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda. 
 

 

Ställning och kapitaltäckning 
 

 Bolagets balansomslutning uppgår till 1 946 (2 205) Mkr. 
Utlåning till allmänheten uppgår till 1747 (2 022) Mkr. Det 

egna kapitalet uppgår till 26 (26) Mkr.  

 

 Rörelseresultat för räkenskapsåret uppgår -149 (-165) Mkr.  

 

 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar uppgick under året till 147 (166) Mkr och 

är en direkt följd av utlåningsvolym och kostnader för skulder 
till kreditinstitut. 

 

 Rörelsekostnader uppgick till -149 (-165) Mkr.  
 

 Kreditförluster uppgick -48 (-49) Mkr. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Kreditkvalitet och hantering av kreditrisker 

Utlåning till allmänheten består av krediter på belopp upp till 
500 000 norska kronor. Utlåningen riktar sig till hushåll i Norge. 

 

Kreditgivning sker utifrån av styrelsen fastställda policys. 
Kreditrisken i upprättade och sålda krediter mäts löpande mot 

uppsatta mål. Rapportering av kreditrisken sker löpande till styrelsen 

enligt fastställd modell.  
 

Marknadsrisker 

I Nordax Nordic 3 AB;s verksamhet kan finansiella risker uppstå, 
vilket i huvudsak är ränte-, valuta-, likviditets- och refinansierings 

och motpartsrisker. Nordax Nordic 3 AB;s verksamhet präglas av 

lågt finansiellt risktagande. 

 

Ränterisker 

Ränterisk uppstår när räntebindningstiden för flöden relaterade till 

tillgångar, skulder och poster utanför balansräkningen inte 

sammanfaller. Utgångspunkt för bolagets hantering av ränterisk är 
s.k. matchning. Med det menas att räntebindningstiden i upplåningen 

sammanfaller med räntebindningstiden som Nordax Nordic 3 AB 

erbjuder kunder i utlåning. Ränterisken i Nordax Nordic 3 AB 
beräknas som effekten på nuvärdet av en parallellförflyttning av 

avkastningskurvan med +/- 2 procentenheter vilket ger en ränterisk i 

Nordax Nordic 3 AB på 0 Tkr. 
 

Likviditets- och refinansieringsrisk 
Likviditetsrisk är den risk som skulle uppstå om bolaget saknar 
likvida medel att återbetala eller fullgöra räntebetalningar på lån och 

derivatkontrakt eller andra skulder som förfaller till betalning. 

Refinansieringsrisk uppstår då tillgångar förfaller senare än skulder. 
Se vidare under not 2. 

 

Valutarisk 

Valutarisk uppstår då tillgångar och skulder eller de flöden som dessa 

genererar inte är lika stora i en och samma valuta. Vid utgången av 

räkenskapsåret har styrelsen i Nordax Nordic 3 AB valt att inte säkra 
flöden och nettotillgångar i norska kronor hänförliga till utlåningen i 

Nordax Nordic 3 AB. 

 
Motpartsrisker 
Motpartsrisker är risken för att en motpart, i ett ingånget 
derivatkontrakt, inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser. 

Dessutom kan finansiell kreditrisk uppstå som en konsekvens av 

likviditetsplaceringar. Nordax Nordic 3 AB har inga utestående 
derivatkontrakt eller placeringar av likviditet per 31 december. 
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Förslag till vinstdisposition 
 
 

 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 
Balanserad vinst kronor 24 992 200 

 
Årets resultat kronor 7 800 

  
25 000 000 

 
  Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 

 
 

att i ny räkning överföres kronor 25 000 000 

 

 
 Under 2016 har koncernbidrag om 10 000 (10 000) kronor lämnats till Nordax Bank AB (publ). 
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Rapport över resultat 

 

Alla belopp anges i TKR   Not Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 

Rörelsekostnader         

Övriga externa kostnader   3 -148 788 -164 540 

Summa rörelsekostnader 

 
 -148 788 -164 540 

          

Rörelseresultat 

 
 -148 788 -164 540 

 
 

   

 Resultat från finansiella poster         

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar   2 146 916 165 716 

Valutakursdifferenser   4 1 882 -1 166 

Resultat från finansiella poster 

 
 148 798 164 550 

 
 

   

           

Resultat efter finansiella poster 

 
 10 10 

 
 

   

 Skatt på årets resultat   5 -2 -2 

PERIODENS RESULTAT 

 
 8 8 

 

 

 

Rapport över totalresultat 
Övrigt totalresultat överensstämmer med periodens resultat. 
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Rapport över finansiell ställning 

 

Alla belopp anges i TKR     2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR   10,11     

Finansiella anläggningstillgångar         

Andra långfristiga fordringar    6,8,12 1 746 752 2 022 482 

Summa finansiella anläggningstillgångar     1 746 752 2 022 482 

          

Summa anläggningstillgångar     1 746 752 2 022 482 

   
    

Kortfristiga fordringar         

Förutbetalda kostnader och upplupna  intäkter     154 184 

Summa kortfristiga fordringar     154 184 

          

Kassa och bank   8,10,11,12 198 962 182 334 

Övriga tillgångar     2 - 

Summa omsättningstillgångar     199 118 182 518 

          

SUMMA TILLGÅNGAR     1 945 870 2 205 000 

          

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER         

Bundet eget kapital         

Aktiekapital     500 500 

Fritt eget kapital 
  

    

Balanserad vinst   14 24 992 24 992 

Årets resultat     8 8 

Summa eget kapital 
  

25 500 25 500 

   
    

Skulder         

Långfristiga skulder         

Obligationslån   8,9,10,11 1 325 616 1 631 986 

Skulder till koncernföretag   7,8,9,10,11 592 610 545 008 

Summa långfristiga skulder     1 918 226 2 176 994 

          

Kortfristiga skulder         

Övriga skulder   8,9,10,11 276 255 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   9 1 868 2 251 

Summa kortfristiga skulder     2 144 2 506 

          

Summa skulder     1 920 370 2 179 500 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     1 945 870 2 205 000 
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Rapport över kassaflöden 

 

Alla belopp anges i TKR   Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   -148 788 -164 540 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   - - 

        

Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder       

Minskning/Ökning av kortfristiga fordringar   30 56 

Minskning/Ökning av kortfristiga skulder   -362 -650 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

-149 120 -165 134 

  
    

Investeringsverksamheten       

Minskning i övriga finansiella poster   275 730 170 276 

Resultat från finansiella investeringar   148 798 164 550 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   424 528 334 826 

  
    

Finansieringsverksamheten       

Upptagna/Amortering lån   -258 770 -171 999 

Lämnat koncernbidrag   -10 -10 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

-258 780 -172 009 

        

Periodens kassaflöde   16 628 -2 317 

Likvida medel vid periodens början   182 334 184 651 

Likvida medel vid periodens slut   198 962 182 334 

Likvida medel definieras som utlåning till kreditinstitut. 
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Rapport över förändringar i eget kapital 
 

 

 

  

Alla belopp anges i TKR     
Bundet eget 

kapital Fritt eget kapital Totalt 

      Aktiekapital 

Balanserat 

resultat Årets resultat   

AKTIEKAPITAL 1 JANUARI 2015     500 25 000   25 500 

Totalresultat             

Årets resultat         8 8 

Summa totalresultat   
    8 8 

 
  

      
 

Transaktioner med aktieägare             

Lämnat koncernbidrag       -10   -10 

Skatteeffekt på koncernbidrag       2   2 

Summa transaktioner med aktieägare   
  -8   -8 

              

UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 

2015   
500 24 992 8 25 500 

       
AKTIEKAPITAL 1 JANUARI 2016     500 25 000   25 500 

Totalresultat             

Årets resultat         8 8 

Summa totalresultat   
    8 8 

    
        

Transaktioner med aktieägare             

Lämnat koncernbidrag       -10   -10 

Skatteeffekt på koncernbidrag       2   2 

Summa transaktioner med aktieägare   
  -8   -8 

              

UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2016   500 24 992 8 25 500 

 
Aktiekapitalet består av 500 000 aktier av samma slag med kvotvärde 1 kr. 
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Noter 
 
Angivna belopp i noter är i TKR om inget annat anges.  

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554)  och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 

RFR 2 “Redovisning för juridiska personer”. 

 

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar 

Tillgångar som är avsedda att stadigvarande innehas och brukas i 
rörelsen klassificeras som anläggningstillgångar. Övriga tillgångar 

klassificeras som omsättningstillgångar. 

 
Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt 

innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell 

anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda 
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att 

värdenedgången är bestående. Redovisningen överensstämmer med 

IAS 39. 
 

Utlåning 

Lånefordringar för vilka det finns avsikt att inneha till förfall 
klassificeras som finansiella anläggningstillgångar. Dessa redovisas i 

balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för 

konstaterade och befarade kreditförluster. Redovisning som 
konstaterade förluster sker senast efter sex uteblivna betalningar eller 

tidigare om det framkommer uppgifter som visar på att 

kreditförluster med stor sannolikhet kommer att inträffa. 
 

Beräkning av sannolika kreditförluster sker efter en gruppvis 

värdering, varefter nedskrivning sker. Beräkningen av sannolika 
kreditförluster baseras på hur stor andel av lånefordringar i krav som 

inte beräknas inflyta. 

Problemkrediter är ett samlingsbegrepp för räntenedsatta och osäkra 
fordringar. Med osäker fordran avses fordran för vilka räntor, 

avgifter eller amorteringar är förfallna sedan mer än 60 dagar eller 

för vilken andra omständigheter medför osäkerhet om dess värde. 
 

Övrigt 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller 

erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 

aktuella skatt, samt effekt av lämnat eller erhållet koncernbidrag. 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets 

bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. 

 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 

enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 

Valutakursvinster och – förluster som uppkommer vid betalning av 
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och 

skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 

resultaträkningen under posten Valutakursdifferenser.  
 

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag mellan bolaget och 

dess moderföretag redovisas i eget kapital, även skatteeffekten 
redovisas i eget kapital. 
 

Revisionsarvodet bärs av moderbolaget. 
 

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer i 

all väsentlighet med föregående år.

 

Not 2 Resultat från lånefordringar
 

(i) Allmänt om kreditrisk 

Kreditgivning sker utifrån av styrelsen fastställda policys. 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. 

Scorepoängen avgör bland annat vilket belopp kunden beviljas. I de 
fall där inkomst- och skuldinformation inte finns att inhämta från 

kreditupplysningen, krävs att kunden inkommer med kompletterande 

underlag till ansökningshandlingarna så som t.ex. lönespecifikationer 
och skattedeklarationer för att bl.a. bekräfta uppgiven inkomst och 

skulder. Detta utgör underlag för bedömning av kundens ekonomiska 

situation, t.ex beräknas skuldsättningsgrad och ett ”kvar att leva på” 
belopp. 

 

Kreditrisker i övriga motpartsförhållanden, till exempel derivat och 
finansiella placeringar, regleras av en policy fastställd av styrelsen. 

För motpartsrisker i derivatavtal används säkerhetsavtal för att 

begränsa risken.   
 

(ii) Mätning av kreditrisk 

Löpande mäts kreditrisken i portföljen mot uppsatt 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.  
 

Vidare sker löpande mätningar utifrån olika segment. Gällande 

kreditregelverk och scoremodeller följs upp löpande för att 
säkerställa att regelverk och modeller fungerar effektivt. Resultatet  

 
av dessa mätningar utgör underlag för eventuella justeringar av 

kreditregelverk och scoremodeller. 

 
(iii) 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.  

 
Enheten för riskkontroll och compliance gör löpande kontroller av att 

kreditgivning sker enligt de av styrelsen fastställda instruktionerna. 

Eventuella avsteg skall enligt instruktion rapporteras till styrelsen.  
 

I samband med att koncernen erhållit upplåning från externa parter 

gör också dessa parter löpande och omfattande genomgångar med 
avseende på kreditrisken.  

 

(iv) Principer för kreditriskreserveringar 

Principer för kreditreserveringar framgår av koncernens 

årsredovisning 2015 not 2. 
 

När värdet på en lånefordran har gått ner, minskas det redovisade 

värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt 
framtida kassaflöde, diskonterat med den vid nedskrivnings-

tidpunkten effektiva räntan för instrumentet. Företagsledningen 

använder uppskattningar som baseras på historiska kreditförluster för 
tillgångar med samma kreditrisk och attribut som dem i kredit-

portföljen. Metoderna och antagandena som används för att 

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

 

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.  
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Alla belopp anges i TKR         Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 

Resultat              

Ränteintäkter         261 143 294 789 

Räntekostnader         -69 519 -83 166 

Räntenetto         191 624 211 623 

Valutakursdifferenser         1 881 -1 166 

Provisionsnetto         3 027 3 414 

Summa 
 

   
196 532 213 871 

  
   

  
 Kreditförluster             

Årets bortskrivning avseende konstaterade 
kreditförluster 

  
      -3 675 -1 100 

Reservering för lån med individuellt 

identifierad förlusthändelse1 
  

      -49 168 -39 181 

Gruppvis reservering för gruppvis 

värderade fordringar 
  

      5 109 -9 040 

Årets kreditförluster        
 -47 734 -49 321 

              

Summa resultat från lånefordringar 

   
148 798 164 550 

 

 
1Med individuellt identifierad förlusthändelse avses fordringar förfallna mer än 180 dagar. 
 

 

Not 3 Övriga externa kostnader 

 
 

Alla belopp anges i TKR         Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 

Övriga externa kostnader             

Allmänna administrationskostnader 
 

   
3 994 3 189 

Uppskjuten köpeskilling         144 794 161 351 

Summa övriga externa kostnader 
 

   
148 788 164 540 

 

 

 

Not 4 Valutakursdifferenser 

 
1881 (-1 166) avser resultatet av valutakursförändringar i nettopositionen och flöden i verksamheten relaterad till utlåning i utländsk valuta. 

 

 

Not 5 Skatt 

 
Redovisad skatt avser effekt av lämnat koncernbidrag. 
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Not 6 Finansiella anläggningstillgångar 
 

 

 

 

Alla belopp anges i TKR 2016-12-31 2015-12-31 

  
Totala 

fordringar 

Fördelning av 

reserv förfallna 
fordringar 

Totala 
fordringar 

Fördelning av reserv 
förfallna fordringar 

Ej förfallna 1 602 272     1 930 716     

Förfallna mindre än 30 dagar 51 772 -5 010 10% 40 569 -3 617 9% 

Förfallna 30-60 dagar 24 851 -5 757 23% 16 306 -3 582 22% 

Förfallna 61-90 dagar 15 656 -5 238 33% 13 991 -4 745 34% 

Förfallna 90-180 dagar 19 427 -10 828 56% 13 829 -7 653 55% 

Förfallna mer än 180 dagar 146 851 -87 244 59% 66 594 -39 927 60% 

Totalt 1 860 829 -114 077 44% 2 082 005 -59 523 39% 

Reserv1 -114 077     -59 523     

Summa utlåning till allmänheten 1 746 752     2 022 482 

   
1Reserv för fodringar förfallna mer än 180 dagar bedöms individuellt och uppgår till -87 244 (-39 927) TKR. Gruppvis reserv uppgår till -26 833 (-19 
597) TKR. Skillnaden mellan redovisad reserv enligt ovan och årets kreditförluster enligt resultaträkningen beror på valutakurseffekter som redovisas 

under Räntekostnader och liknande kostnader. 

 
 

 

Not 7 Transaktioner med närstående 
 

 

2016, Alla belopp anges i TKR     Intäkter Kostnader Fordran Skuld 

Transaktioner med närstående:             

Nordax Bank AB (publ)     - -164 184 - -592 610 

Summa     - -164 184 - -592 610 

       2015, Alla belopp anges i TKR     Intäkter Kostnader Fordran Skuld 

Transaktioner med närstående:             

Nordax Bank AB (publ)     - -185 137 - -545 008 

Summa     - -185 137 - -545 008 

 
Nordax Nordic 3AB (publ) ägs till 100% av Nordax Bank AB (publ) (organisationsnummer 556647-7286), säte i Stockholm, adress Box 23124, 104 
Stockholm, telefonnummer +46 8 508 808 00, www.nordaxgroup.com, och koncernredovisning lämnas av Nordax Bank AB (publ). Nordax Bank AB 

(publ) är ett helägt dotterbolag till Nordax Group AB (organisationsnummer 556993-2485), säte i Stockholm. Koncernredovisning lämnas även av 

Nordax Group AB. 
 

 

Transaktioner med närstående avser interna administrationskostnader för administration av lånen som hanteras av Nordax Bank AB (publ) samt 
uppskjuten köpeskilling 
 

Not 8 Räntebindning 

 
Andra långfristiga fordringar, kassa och bank och obligationslån har en räntebindningstid på mindre än tre månader. Den genomsnittliga återstående 

räntebindningstiden (fram till förtidslösendatum) är för nämnda poster 0,0 år. 

 
Övriga skulder, koncernskulder och eget kapital är utan ränta. 
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Not 9 Löptidsfördelning 
 
Tabellen nedan analyserar bolagets finansiella skulder som kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till 

slutförfall. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.  
 

 

31 december 2016 

Mindre än 1 år 1 till 2 år 2 till 5 år Mer än 5 år Utan löptid Summa 

Obligationslån 36 674 36 674 110 021 1 889 577   2 072 946 

Skulder till koncernföretag         592 610 592 610 

Övriga skulder 2 144         2 144 

       

31 december 2015 

Mindre än 1 år 1 till 2 år 2 till 5 år Mer än 5 år Utan löptid Summa 

Obligationslån 18 711 18 711 1 622 994 - - 1 660 417 

Skulder till koncernföretag - - - - 545 008 545 008 

Övriga skulder 2 506 - - - - 2 506 

 

 

Not 10 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 
 

31 december 2016 

Finansiella instrument värderade 

till verkligt värde via resultatet 

Investeringar 
som hålles till 

förfall 

Lånefordringar 
och kund- 

fordringar 

Övriga 
finansiella 

skulder Summa 

  

Innehas för 
handel 

Identifierade 

vid första 

redovisnings- 
tillfället 

   
  

Tillgångar              

Kassa och bank - - - 198 962 - 198 962 

Övriga tillgångar - - - 2 - 2 

Andra långfristiga fordringar  - - - 1 746 752 - 1 746 752 

Summa tillgångar - - - 1 945 716 - 1 945 716 

  

     

  

Skulder             

Obligationslån - - - - 1 325 616 1 325 616 

Skulder till koncernföretag - - - - 592 610 592 610 

Övriga skulder - - - - 2 144 2 144 

Summa skulder - - - - 1 920 370 1 920 370 
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31 december 2015 
Finansiella instrument värderade 

till verkligt värde via resultatet 

Investeringar 

som hålles till 
förfall 

Lånefordringar 

och kund- 
fordringar 

Övriga 

finansiella 
skulder Summa 

 
Innehas för 

handel 

Identifierade 

vid första 

redovisnings- 
tillfället 

    

Tillgångar              

Kassa och bank - - - 182 334 - 182 334 

Övriga tillgångar - - - - - - 

Andra långfristiga fordringar  - - - 2 022 482 - 2 022 482 

Summa tillgångar - - - 2 204 816 - 2 204 816 

       
Skulder             

Obligationslån - - - - 1 631 986 1 631 986 

Skulder till koncernföretag - - - - 545 008 545 008 

Övriga skulder - - - - 2 506 2 506 

Summa skulder - - - - 2 179 500 2 179 500 

 
Kundfordringar, leverantörsskulder och förutbetalda/upplupna räntor redovisas ej som finansiella instrument då de ej är materiella. 

 

 

Not 11 Finansiella tillgångar och skulders verkliga värden 
 

 

31 december 2016 Bokfört värde 

Verkligt 

värde 

Övervärde (+)/ 

undervärde (-) 

Tillgångar        

Utlåning till kreditinstitut1 198 962 198 962 - 

Utlåning till allmänheten2 1 746 752 1 746 752 - 

Summa tillgångar 1 945 714 1 945 714 - 

  

  

  

Skulder       

Obligationslån3 1 325 616 1 320 608 -5 009 

Skulder till koncernföretag1 592 610 592 610 - 

Övriga skulder1 276 276 - 

Summa skulder 1 918 502 1 913 494 -5 009 
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31 december 2015 Bokfört värde 

Verkligt 

värde 

Övervärde (+)/ 

undervärde (-) 

Tillgångar        

Utlåning till kreditinstitut1 182 334 182 334 - 

Utlåning till allmänheten2 2 022 482 2 022 482 - 

Summa tillgångar 2 204 816 2 204 816 - 

    
Skulder       

Obligationslån3 1 631 986 1 644 309 12 323 

Skulder till koncernföretag1 545 008 545 008 - 

Övriga skulder1 255 255 - 

Summa skulder 2 177 249 2 189 572 12 323 
1 Verkligt värde bedöms överensstämma med bokfört värde eftersom dessa är kortfristiga till sin natur. 
2 Värderingen inkluderar icke observerbar data och utlåning till allmänheten tillhör därmed nivå 3. 
3 Verkligt värde upplysningen avseende obligationslån tillhör nivå 2 då data för värdering baseras på noterade priser direkt eller indirekt. 

 

Det bokförda värdet för lånen utgör för bolaget även det verkliga värdet av lånen eftersom allt eventuellt överskott av kassaflöden från lånen enligt 

bolagets avtalsförpliktelser tillfaller Nordax Bank AB (publ). Det beräknade verkliga värdet av lånen för Nordax-koncernen framgår av koncernens 
rapport. 

 

Beräkning av verkligt värde 

 

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv 

marknad (t.ex. finansiella tillgångar som innehas för handel och 
finansiella tillgångar som kan säljas) baseras på noterade 

marknadspriser på balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om 
noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, 

prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och 

regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och 
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på armlängds 

avstånd. Det noterade marknadspris som används för koncernens 

finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. Dessa instrument 

återfinns i nivå 1.  

 
 

Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv 

marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i 
så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns 

tillgänglig.  Om samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt 
värde värderingen av ett instrument är observerbara återfinns 

instrumentet i nivå 2.  

 
I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar 

marknadsinformation klassificeras det berörda instrumentet i nivå 3.  

 

Bolaget har inga finansiella instrument värderade till verkligt värde. 

 

Not 12 Poster inom linjen  

Alla belopp anges i TKR         2016-12-31 2015-12-31 

Poster inom linjen             

Andra långfristiga fordringar          1 746 752 2 022 482 

Kassa och bank         198 962 182 334 

Summa poster inom linjen 
 

   
1 945 714 2 204 816 

 

 

Not 13 Väsentliga händelser efter balansdagens utgång 
Det finns inga väsentliga händelser att rapportera. 

 

 

Not 14 Förslag till vinstdisposition 
 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 
Balanserad vinst kronor 24 992 200 

 
Årets resultat kronor 7 800 

  
25 000 000 

 
  Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 

 
 

att i ny räkning överföres kronor 25 000 000 

 
 Under 2016 har koncernbidrag om 10 000 (10 000) kronor lämnats till Nordax Bank AB (publ). 
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Styrelsen försäkrar att årsredovisningen ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 

 
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. 
 
Stockholm den 8 februari 2017 

 

 

 

 

 

 

Christian A. Beck Morten Falch Johanna Clason 

Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

   

   

   

Jacob Lundblad Jacob Smed  

Verkställande direktör, Styrelseledamot Styrelseledamot  

 

 

 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 februari 2017 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

Helena Kaiser de Carolis Åsa Robertson 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig revisor  

 

 

 

 

 


