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Nischbank med hållbar 
tillväxt i fokus
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Nordax är en ledande nischbank i Nord- 
europa som erbjuder in- och utlåning  
till drygt 155 000 privatkunder i Sverige, 
Norge, Finland och Tyskland. 

Nordax har cirka 200 anställda som alla arbe-
tar från ett centralt kontor i Stockholm. Nordax 
kompletterar storbankerna och vi koncentrerar 
oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på 
att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut 
för ett liv de har råd med. Vår kreditprövnings-
process är vår kärnkompetens, den är grundlig, 
sund och datadriven. Den typiska kunden är 
cirka 50 år och har en inkomst som är högre än 
det nationella genomsnittet.    
   
Nordax affärsmodell har historiskt varit fokuse-
rad på privatlån utan säkerhet med en diversi-
fiering avseende geografiska marknader och 
finansieringskällor. Under 2018 kommer Nordax 
att bredda sitt produkterbjudande till att omfat-
ta bolånefinansiering i Sverige och även se över 
andra potentiella möjligheter för ett bredare 
utlåningserbjudande i form av andra produkter 
eller ytterligare geografiska marknader. 

NORDAX STYRKOR
l Spetskompetens i datadriven kreditbedömning
l Effektiv marknadsföring där större delen av 

utlåningen görs genom egna kanaler  
l Central och skalbar plattform med ökande 

effektivitet     
l Fokuserad affärsmodell som levererar  

sund tillväxt
l Geografiskt diversifierad utlåning
l Succesiv expansion av verksamheten till  

nya geografiska marknader
l Stabil kreditkvalitet baserad på ansvarsfull 

kreditgivning till finansiellt stabila kunder
l Diversifierad finansiering och robust likviditet
l Solid kapitalposition
l God lönsamhet som finansierar såväl tillväxt 

som utdelning 
l Möjligheten att kostnadseffektivt addera fler 

produkter till den centrala plattformen

Nischbank med hållbar 
tillväxt i fokus
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- KORT OM NORDAX - 

2017 2016  %

Nettoresultat 409 446 -8

Rörelseresultat 529 573 -8

Justerat rörelseresultat1 559 510 10

Utlåning till allmänheten 13 488 12 794 5

Inlåning från allmänheten 7 511 7 141 5

Eget kapital 2 345 2 120 11

Resultat per aktie, SEK 3,69 4,02 -8

Justerat resultat 1 per aktie, SEK 3,90 3,59 9

Avkastning på eget kapital, % 18,3 23,2  

1 Justeringar har gjorts för att visa underliggande resultat,  
se sidan 109 för mer information
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VD-ord

Det var med stor glädje jag den 1 september 
tog över som VD för Nordax. Tempot har 
sedan dess varit högt med fokus på översyn av 
organisationen samt att tydliggöra den strate-
giska agendan. Den strategiska översynen som 
vi genomförde under hösten mynnade  bland 
annat ut i tydliga satsningar för att förbättra 
oss på befintliga marknader med särskilt fokus 
på Tyskland, ökade ambitioner i digitaliserings-
satsningarna både vad det gäller processer och 
som marknadskanal för att attrahera nya kunder, 
samt att för första gången i bolagets historia 
bredda produktutbudet.  

Privatlånemarknaden präglades under 2017 av 
god efterfrågan men också en hårdnande kon-
kurrens. Särskilt påtagligt har det  varit i Norge. 
För att öka vår konkurrenskraft har vi  fortsatt 
investera i digitalisering och förbättring av kund-
processer.  
     
Under senare år har vi ökat vårt kundfokus och 
vi är mer lyhörda för vilken typ av service våra 
kunder efterfrågar och vad deras behov är. För 
att bättre möta detta  omorganiserade vi vår 
kundserviceenheter under 2016. Vi ser nu tydliga 
resultat av omorganisationen och vårt förbätt-
ringsarbete i kundservicemätningar samtidigt 
som vi ökat effektiviteten.
     
Våra medarbetare blir också allt mer nöjda och 
engagerade på arbetet. Vi har under 2017 arbetat 
med täta ”temperaturmätningar” på hur våra 
medarbetare trivs och fokuserat på Nordax syfte 
och positionering och att utveckla ledarskapet 
inom bolaget. Att vi har engagerade medarbetare 
och ett starkt varumärke som arbetsgivare är en 
förutsättning för att behålla kompetens och för 
att kunna attrahera extern kompetens. 

Våra kunder kommer till oss med ett behov och 
de ställer allt högre krav på snabba, smidiga 
och enkla processer vilket vi ska fortsätta att 
bejaka och förekomma. Under 2017 har vi lagt 

mer resurser än någonsin på digital utveckling. 
Vi lanserade under året vår ”digitala bank” för 
spar- och lånekunder vilket ger våra kunder 
tillgång till grundläggande information om deras 
engagemang digitalt. Här kommer vi fortsätta 
utvecklingen med att addera tilläggstjänster 
och funktionalitet. Vi arbetar med att strömlinje-
forma och förbättra våra ansökningsprocesser, 
med särskilt fokus på Tyskland där vi under 2018 
inleder ett samarbete med en extern partner för 
att digitalisera och effektivisera ansökningsflödet. 
Under året har vi tagit våra första steg i att vara 
tillgänglig för våra kunder i sociala medier och 
att börja marknadsföra oss mer digitalt. Känne-
domen om varumärket Nordax är för lågt delvis 
då behovet av ett starkt vaurmärke varit lägre i 
vår direkta marknadsföringsmodell. Vi kommer 
under 2018 tydliggöra och marknadsföra vårt 
varumärke mer i andra kanaler.

Ett fokusområde är att bli mer och mer effek-
tiva i allt vi gör. Här har vi varit framgångsrika 
och våra kostnader är stabila. Vi fortsätter att 
effektivisera organisationen och processer för 
att stärka vår konkurrenskraft ytterligare. 

Nordax är en ansvarsfull kreditgivare med sunda 
värderingar som tar ansvar för alla delar av vår 
affär. Vi ska vara långsiktiga och hållbara i allt 
vi gör. Under året har vårt hållbarhetsarbete 
utvecklats där vårt viktigaste fokusområde 
är ansvarsfull kreditgivning. Vi har under året 
anslutit oss till ett finskt skuldregister, under 
2018 kommer äntligen vår önskan om ett norskt 
skuldregister att förverkligas och i Sverige har 
vi bidragit till Bankföreningens arbete med att 
ta fram en kod för ansvarsfull kreditgivning för 
konsumentkrediter. Utöver det har vi utvecklat 
en uppförandekod för våra medarbetare, utarbe-
tat en varumärkesplattform som grund för vår 
marknadsföring, börjat klimatkompensera för 
vår marknadsföring och stärkt medarbetarska-
pet inom Nordax. 

-  4  -

- VD-ORD - 



Under året togs beslutet att bredda Nordax 
produktutbud. Första steget i en bredare strategi 
är att lansera bolån till privatpersoner som inte 
passar in i storbankernas allt snävare mallar. 
Att kunna utnyttja vår spetskompetens inom 
kreditbedömning, vår riktade marknadsföring 
och vår centrala plattform till fler produkter i 
framtiden ger oss ökade tillväxtmöjligheter och 
spännande utvecklingsmöjligheter. Vi har samti-
digt respekt för att vi historiskt varit fokuserade 
på en huvudsaklig produkt och att en breddad 
produktstrategi kräver investeringar och medför 
nya risker att hantera.

RESULTATKOMMENTAR OCH MÅL
Vårt nettoresultat minskade till 409 MSEK (446) 
och vår avkastning på det växande egna kapitalet 
var 18% Det justerade rörelseresultatet (efter jus-
tering av valutaeffekter och engångskostnader)  
ökade under 2017 med 10% till 559 MSEK och 
vår låneportfölj växte totalt med 5 procent vilket 
var en betydligt lägre takt än tidigare år. Våra 
marginaler var under året relativt stabila. Finland 
var den marknad som växte mest under 2017, 
26%, och vi ser positivt på tillväxtmöjligheterna 
framöver i Finland. Tyskland växte också fortsatt 
stadigt men står än så länge bara för 7% av den 
totala utlåningen. I Sverige växte utlåningen med 
6% men tillväxten avtog under andra halvåret. I 
vår största marknad Norge minskade utlåningen 
med 2% sedan vi skärpt kreditgivningsvillkoren 
i slutet av 2016 men också på grund av ökad 
konkurrens.

Det justerade K/I talet minskade till 25,8 % (27,3) 
och vår ambition är att bli än mer effektiva. Kredit-
förlustnivån ökade något under året till 1,6% men 
var fortsatt väl under ambitionsnivån om 2% 
över en konjunkturcykel. 
      
Vår kapitalisering är fortsatt solid och förbätt-
rades under året. Även här är ambitionen att bli 
mer effektiv för att säkerställa konkurrenskraftig 
avkastning på det egna kapitalet. Våra finansiella 
mål som avser avkastning på genomsnittlig utlå-
ning, kapitalisering och utdelning överträffades 
under året. Läs mer om dessa på sidorna 6-7.

FRAMTIDSUTSIKTER
Under året såg vi en något avvtagande vinst- 
och lånetillväxt. l ljuset av den strategiska 
översyn vi har genomfört ser jag med tillförsikt 
på möjligheterna att förbättra oss långsiktigt. 
Nordax är idag en välkapitaliserad lönsam 
nischbank som är väl positionerad för framtiden. 
      
Utöver nuvarande produkterbjudande kommer 
vi framöver att se över andra intressanta 
områden för tillväxt och produktutveckling. 
Första steget är att under 2018 lansera bolån i 
Sverige med fokus på personer med en annan 
anställning än den traditionella fasta anställning-
en. Detta är en kundgrupp som stadigt växer 
som en följd av samhällsutvecklingen i stort.

Jag är övertygad om att vi med vår kompetens 
inom kreditbedömning och vår centrala platt-
form inom ett antal år kommer kunna serva 
kunder med ett betydligt bredare produktutbud, 
ha breddat vår verksamhet till fler länder och 
utvecklat nya kanaler för att nå våra kunder. 

Jag vill framföra ett stort tack till alla med-
arbetare för fina insatser. Tillsammans har vi
mycket spännande framför oss!

Jacob Lundblad - VD

Stockholm i mars 2018
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Nordax har tre finansiella mål som avser 
avkastning på utlåningen, kapitalise-
ringsnivåer och utdelning till aktieägare. 
Samtliga mål överträffades under 2017. 
Utöver de finansiella målen har Nordax 
ett antal målsättningar för verksam-
heten i övrigt, läs mer om dessa i vår 
hållbarhetsrapport på sidorna 18-28.

AVKASTNING PÅ  
GENOMSNITTLIGA LÅN 

MÅL
Att bibehålla en avkastning, genom cykeln,  
på genomsnittliga lån på över 3 procent. 

MOTIVERING
För att bedriva en hållbar verksamhet som kan 
finansiera såväl tillväxt och utdelning till aktie- 
ägarna krävs en solid avkastning.

UTFALL
Under 2017 uppgick den justerade avkastningen på 
genomsnittliga lån till 4,2% (4,3%). Den justerade 
avkastningen visar underliggande resultat efter 
justeringar för valutaeffekter och engångsposter 
(se sid 109 för mer information). Räntemargi-
nalen och kreditförlustnivån påverkade avkast-
ningen något negativt medan ökad effektivitet 
avseende såväl administrativa kostnader som 
marknadsföringskostnader hade en positiv på-
verkan på avkastningen.

Stark lönsamhet  
ger måluppfyllelse 

FRÅN RÄNTEMARGINAL  
TILL AVKASTNING PÅ UTLÅNINGEN

AVKASTNING PÅ 
GENOMSNITTLIGA LÅN

UTFALL 

4,2%
MÅL 

>3,0%

1 På genomsnittliga lån
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KAPITALISERING 

MÅL
Att bibehålla en kärnprimärkapitalrelation på 
över 12 procent och en total kapitalrelation på 
över 14 procent samt en buffert på minst 1,5 
procentenheter över de regulatoriska kraven 
för kärnprimärkapitalrelationen och den totala 
kapitalrelationen.

MOTIVERING
Nordax ska vara finansiellt starkt och välkapi- 
taliserat. Kapitalmålen är satta med hänsyn till 
utdelningsmålet om 40 procent av nettoresultatet 
och med beaktande av lönsamheten och tillväxt- 
möjligheterna för Nordax. En buffert på minst  
1,5 procentenheter bedöms som nödvändig för 
att ge flexibilitet och kunna hantera eventuella 
förändringar av kapitalkrav eller volatilitet i 
tillväxttakt. 

UTFALL
Under 2017 stärktes kapitaliseringen och ka-
pitalrelationerna förbättrades med 0,7 pro-
centenheter. Marginalen till de regulatoriska 
kraven avseende kärnprimärkapital ökade till 
5,0 procentenheter och för totalt kapital till 3,5 
procentenheter. Den ökade kapitaliseringen 
drevs av den goda lönsamheten som med mar-
ginal finansierade tillväxten i låneportföljen samt 
den föreslagna utdelningen som motsvarar 54 
procent av årets nettoresultat. Alla kapitalrela-
tioner inkluderar avsättning för utdelning enligt 
styrelsens förslag till årsstämman 2018.

UTDELNING

MÅL
Att bibehålla en utdelningsgrad på cirka  
40 procent av årets resultat efter skatt.

MOTIVERING
Inför Nordax börsintroduktion beslutade 
styrelsen att införa en utdelningspolicy. Utdel- 
ningsgraden bedöms som rimlig givet Nordax 
lönsamhet, kapitaliseringsmål, kapitalposition 
och tillväxtambitioner. Den möjliggör för Nordax 
att växa samtidigt som den ger ett kassaflöde till 
våra aktieägare.

UTFALL
För 2017 har Nordax styrelse föreslagit en ordi-
narie utdelning om 1,60 SEK per aktie för 2017 
(1,60), samt en extra utdelning om 0,40 SEK per 
aktie vilket ger en total utdelning på 221,5 MSEK. 
Ordinarie utdelning utgör 43% av nettoresultatet 
för 2017 vilket är i linje med Nordax utdelning-
spolicy.  Extrautdelningen möjliggörs av Nordax 
starka kapitalposition. Det totala utdelningsförs-
laget motsvarar en utdelningsgrad på cirka 54 
procent. Om Nordax lämnar föreslagen utdeln-
ing före redovisning av likvid i det offentliga 
uppköpserbjudande som redogörs för på sidan 
47, kommer budpriset per aktie att minskas i 
motsvarande mån.

UTDELNINGSFÖRSLAG

UTFALL 

54%
MÅL 

˜40%

KAPITALISERING

UTFALL 

14,7%
MÅL 

>12%

UTFALL 

16,7%
MÅL 

>14,7%

Kärnprimärkapitalrelation

Total kapitalrelation

Utdelningsmål

2,00 SEK

Utdelning 2017
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Nordax prioriteringar fokuserar på 
långsiktig konkurrenskraft och hållbar 
tillväxt. Områdena nedan är de som  
vi i närtid bedömer bidrar till mest  
värdeskapande för våra intressenter. 

ORGANISK TILLVÄXT PRIVATLÅN
l Investeringar i varumärke och digital mark-

nadsföring
l Optimeringar i låneförmedlarkanalen
l Lojalitetsstärkande åtgärder 
l Digitalisering on-boarding Tyskland 

Ambitionen är att öka nyutlåningen och den or-
ganiska tillväxten. Vi prioriterar att öka närvaron 
och nyutlåningen via digitala kanaler genom 
varumärkesstärkande initiativ och kampanjer. 
I låneförmedlarkanalen ska förbättrade pro-
cesser, översyn av prissättning i olika segment 
och breddning till fler förmedlare leda till ökad 
nyutlåning. För existerande kunder ska vi genom 
lojalitetstärkande arbete, ökade möjligheter 
till digital självservice, utvecklat kundvårdstöd 
och riktade erbjudanden stärka kundlojaliteten. 
I Tyskland ska vi digitalisera och effektivisera 
ansökningsprocessen i samarbete med en extern 
partner vilket kommer möjliggöra en breddad 
distribution till fler kanaler.

BREDDNING PRODUKTERBJUDANDE
l Bolånelansering Sverige 
l Strategisk översyn av produktutbud

Under 2018 breddar vi produkterbjudandet till 
att omfatta bolån i Sverige. Bolåneerbjudandet 
kommer främst vara riktat till privatpersoner 
med andra anställningsformer än den traditio-
nella fasta anställningen där det finns ett stort 
och ökande kundbehov i samhället. Vi ser god 
potential över tid inom nischen och kan nyttja 
vår befintliga plattform och vår spetskompetens 
inom kreditbedömning till att omfatta ett breda-
re erbjudande. Läs mer på sidan 17. Efter lanse-
ring i Sverige kommer vi att förbereda lansering 
på våra övriga nordiska marknader. Vi kommer 

att arbeta vidare med möjligheterna att bredda 
vårt erbjudande med ytterligare utlåningspro-
dukter i framtiden.
      
ÖKAD EFFEKTIVITET FÖR ÖKAD 
KONKURRENSKRAFT
l Ökade självbetjäningsmöjligheter
l Automatisering av processer
l Effektivare kundservice
l  Ökad kapital- och finansieringseffektivitet

Under 2017 satsade vi mer än någonsin på digital 
utveckling. Det är ett högt prioriterat område att 
öka självbetjäningsmöjligheterna i våra digita-
la banktjänster och i våra ansökningsprocesser. 
Det ska öka effektivitet, driva kundnöjdhet och 
förbättra konverteringen från ansökan till utbetalt 
lån. Genom investeringar i förbättrade verktyg för 
hantering av kundflöden i vår kundservice skapar 
vi effektivitet och kundnöjdhet genom att säker-
ställa att våra kunder får rätt stöd direkt oavsett 
vald kanal för sin förfrågan. Att vara effektiv i alla 
delar av verksamheten är centralt för att stärka 
konkurrenskraften. Det gäller också vår kapital- 
och finansieringsstruktur där vi kommer se över 
nuvarande strategier för att utvärdera om vi kan bli 
än mer effektiva.

ANSVARFULLT FÖRETAGANDE
l Anslutning till norskt skuldregister
l Öka kundnöjdhet och medarbetarengage-

mang
     
Under 2017 möjliggjordes skapandet av ett 
skuldregister i Norge. Vi ser det som centralt för 
att skapa en långsiktigt hållbar kreditmarknad 
och ser fram emot att kunna ansluta oss till det. 
Genom att utveckla vårt serviceerbjudanden och 
aktivt arbeta med den feedback vi får från våra 
kunder ska vi ytterligare stärka kundnöjdheten. 
Vi ska fortsätta utveckla medarbetarskapet och 
ledarskapet för att stärka engagemanget ytterli-
gare vilket är centralt för att nå våra mål. Läs mer 
om dessa prioriteringar och övriga ambitioner 
inom ansvarsfullt företagande på sidorna 18-28. 

     Prioriteringar     
för långsiktig tillväxt 
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Fortsatt tillväxt av 
utlåningsportföljen 

Under 2017 växte utlåningen, det jus-
terade resultatet och kapitalpositionen 
stärktes. Tillväxt i låneportföljen, ökad 
kostnadseffektivitet och stabila mar-
ginaler bidrog till en förbättring av det 
justerade resultatet. Nettoresultatet 
minskade dock på grund av negativa 
valutaeffekter.

HÖJDPUNKTER 2017
• Låneportföljens tillväxt var 7 procent i oför-

ändrade valutor
• Det justerade rörelseresultatet förbättrades  

med 10 procent
• Kostnadseffektiviten förbättrades och un-

derliggande kostnader var stabila 
• Avkastningen på eget kapital var 18 procent
• Kapitaliseringen fortsatte att stärkas
• Resultat per aktie 3,69 SEK (4,02)

HÖG NYUTLÅNING GAV 
STARK UTLÅNINGSTILLVÄXT
Fortsatt effektiv marknadsföring och ett attrak-
tivt låneerbjudande bidrog till att utlåningsport-
följen växte med 5 procent till totalt 13,5 miljar-

der SEK. Rensat för valutaeffekter var ökningen 
7 procent. Den relativa tillväxttakten var högst i 
Finland och Tyskland följt av Sverige medan ut-
låningsportföljen i Norge minskade något under 
året.  

LÄGRE NETTORESULTAT PÅ GRUND 
AV VALUTAEFFEKTER
Nettoresultatet minskade till 409 MSEK (446). 
Resultatminskningen är hänförlig till negativa 
valutaeffekter under året. Det justerade rö-
relseresultatet, som exkluderar valutaeffekter 
och poster av engångskaraktär, ökade med 10 
procent till 559 MSEK (510), vilket främst var ett 
resultat av ökat räntenetto till följd av växande 
utlåning.

Justerad avkastning på eget kapital exklusi-
ve immateriella tillgångar minskade till 22,4% 
(24,6%), till följd av ett högre eget kapital. 
Justerad avkastning på genomsnittlig utlåning 
uppgick till 4,2% (4,3%).

Resultat per aktie minskade till 3,69 SEK (4,02) 
och justerat resultat per aktie ökade med 9 pro-
cent till 3,90 SEK (3,59).
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TOTAL UTLÅNING OCH NYUTLÅNING

Miljarder SEK

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT

MSEK

358

275

392

510

201620152013 2014 2017

559

8,4

10,0
10,8

12,8

201620152013 2014 2017

3,2 3,8 4,1
4,6

13,5

4,7



FÖRBÄTTRAT RÄNTENETTO 
Totala rörelseintäkter ökade med 1 procent till  
1 189 MSEK (1 176), positivt påverkat av en större 
låneportfölj medan valutaeffekter hade en nega-
tiv påverkan under året.

Räntenettot ökade med 9 procent till 1 194 
MSEK (1 100) till följd av ökade utlåningsvo-
lymer. Räntenettot ökade på samtliga mark-
nader. Räntenettomarginalen minskade under 
året till 9,1% (9,3%). Såväl ränteintäkter som 
räntekostnader minskade i relation till utlå-
ningen.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner upp- 
gick till -24 MSEK (60), främst på grund av 
negativa valutaeffekter där en starkare svensk 
krona gentemot NOK påverkade negativt. 
Motsvarande period föregående år försvagades 
den svenska kronan mot NOK och EUR vilket 
stärkte resultatet. Nordax har öppna valutaposi-
tioner för att skydda kapitaltäckningsrelationerna 
från valutakursfluktuationer. Effekten från 
valutarörelserna på det regulatoriska kapitalet får 
motsvarande påverkan på nettoresultatet av 
finansiella transaktioner. För information om 
valutakurskänslighet se sidan 46.

Provisionsnettot som i huvudsak består av intäkter 
från försäljningen av låneskyddsförsäkringar 

ökade till 19 MSEK (16).

ÖKAD EFFEKTIVITET 
Nordax fokuserar på att öka operationella ef-
fektiviteten för att öka konkurrenskraften och 
förbättra det justerade K/I-talet (vilket exkluderar 
marknadsföringskostnader). Marknadsförings-
kostnaderna som är en investering i nyutlåning 
och framtida volymtillväxt utgör cirka en tredje-
del av den totala kostnadsbasen. Effektiviteten 
för marknadsföringen följs regelbundet upp och 
mäts som marknadsföringskostnader i förhållan-
de till nyutlåning.

De totala rörelsekostnaderna ökade något till  
451 MSEK (439). Exklusive engångsposter som 
minskade kostnaderna under 2016 var kostnads-
nivån stabil. Allmänna administrationskostnader 
ökade med 3 procent till 299 MSEK (291). Främst 
ökade IT-kostnader till följd av investeringar i 
bättre digitala kundlösningar medan andra kost-
nader minskade. Största andelen av de allmänna 
administrationskostnaderna är personalkostna-
der som utgör cirka 54 procent av kostnaderna.

Övriga rörelsekostnader, som i huvudsak utgörs 
av marknadsföringskostnader, minskade med 6 
procent till 128 MSEK (136). Marknadsföringsef-
fektiviteten förbättrades under året främst i Fin-
land och Tyskland vilket också var de marknader 
som utlåningen växt mest i under året.

Inga engångskostnader noterades under året. 2016 
minskades kostnaderna med 13 MSEK på grund av 
engångsposter avseende upplösning av reserve-
ringar i samband med börsnoteringen 2015.

Av- och nedskrivningar var stabila och uppgick 
till 24 MSEK (25).

Det justerade K/I-talet förbättrades under året 
till 25,8% (27,3%).

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

18%

ÖKAT RÄNTENETTO

+9% 

JUSTERAT K/I TAL 

%
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201620152013 2014 2017
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KREDITFÖRLUSTNIVÅ 

%

STABIL KREDITKVALITET  
OCH SKATTESATS
Kreditförlusterna, netto, ökade till 209 MSEK 
(164). Kreditförlustnivån ökade också något till 
1,6% (1,4%) men var fortsatt väl under ambito-
nen om 2% kreditförlustnivå över en konjunktur-
cykel. Kreditförlustnivån minskade i Finland, var 
relativt stabil i Sverige medan den ökade något i 
Norge och Tyskland. 

Lägst kreditförlustnivå redovisades i Finland och 
högst kreditförlustnivå i Tyskland där reserve-
ringsgraden för osäkra fordringar är konservativ 
på grund av Nordax kortare historik men också 
till följd av lägre återvinningar av befarade kre-
ditförluster. 

Skattekostnaden uppgick till 120 MSEK (127). 
Den effektiva skattesatsen uppgick till 23 pro-
cent (22).

STARK BALANSRÄKNING  
OCH ROBUST LIKVIDITET
Under året ökade de totala tillgångarna med  
7 procent till 16 878 MSEK (15 773) främst drivet av  
en växande låneportfölj. Utlåning till allmänheten  
ökade med 5 procent och uppgick till 13 488 
MSEK. Utlåningen växte på samtliga marknader 
förutom i Norge där utlåningen minskade något 
i lokal valuta. 

Nordax finansierar sig till ungefär lika stor del via 
kapitalmarknadsfinansiering som inlåning från 
allmänheten. Vid årsskiftet var cirka 45 procent 

av finansieringen inlåning, cirka 41 procent kapi-
talmarknadsfinansiering och 14 procent finansie-
rat via eget kapital.

Nordax erbjuder inlåning till privatpersoner på 
samtliga marknader där vi bedriver utlåning. 
Under året ökade den totala inlåningen med 
5 procent till 7 511 MSEK (7 141). Mest ökade 
inlåningen på den tyska marknaden som blivit 
en effektiv källa för finanseringen av utlåningen i 
EUR i Finland och Tyskland.
     
Nordax finansieringskostnader minskade under 
året till följd av sänkta inlåningsräntor och lägre 
kostnader för kapitalmarknadsfinansiering.

Nordax har en robust likviditet och hade vid års-
skiftet en likviditetsreserv på 2 610 MSEK som är 
konservativt placerad i räntebärande värdepap-
per med ett genomsnittligt kreditbetyg på AA 
och bankplaceringar. Samtliga bankplaceringar 
i likviditetsreserven är tillgängliga och samtliga 
värdepapper skulle kunna användas som säker-
heter för refinansiering hos centralbanker. Nord-
ax likviditetsmått överstiger med god marginal 
nuvarande och förväntade framtida reglerings-
krav med en likviditetstäckningsgrad (LCR) på 
616 procent och en stabil nettofinansieringskvot 
(NSFR) på 113 procent.

SOLID LIKVIDITET

LIKVIDITETSRESERV

2,6 MILJARDER SEK

NSFR

113%
LCR

616%
201620152013 2014 2017
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1,5 1,4
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TOTALT EGET KAPITAL 

MSEK

EGET KAPITAL
Kapitalgenereringen var fortsatt stark under 
året till följd av den goda lönsamheten. Det egna 
kapitalet uppgick vid årsskiftet till 2 345 MSEK  
(2 120), under året delades 177 MSEK ut till aktie-
ägarna som utdelning avseende 2016.

REGULATORISKT KAPITAL
Nordax har en stark kapitalsituation och per 
den 31 december var den totala kapitalrelatio-
nen 16,7% (16,0%). Samtliga kapitalrelationer 
inkluderar en avsättning av utdelning i enlig-
het med styrelsens förslag om en ordinarie 
utdelning på 1,60 SEK per aktie och en extra- 
utdelning på 0,40 SEK per aktie. Förbättring-
en av kapitalrelationen under året är en följd 
av Nordax goda lönsamhet och även med en 
föreslagen ökad utdelning så stärktes kapital-
relationerna under året. 

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,7% (14,0%) 
att jämföra med kärnprimärkapitalkravet som 
beräknas till 9,7% inklusive det internt bedöm-
da pelare 2-kravet och kapitalmålet att ha en 
kärnprimärkapitalrelation om minst 12%.

Kärnprimärkapitalkravet utgörs av minimikra-
vet för kärnprimärkapital på 4,5%, buffertkra-
vet för kapitalkonservering på 2,5%, 1,4% för 
kontracyklisk kapitalbuffert och 1,3% för det 
internt bedömda pelare 2- kravet.

Riskexponeringsbeloppet ökade till 12 415 
MSEK (11 714) varav 10 828 MSEK (10 208) 
avser kreditrisk, 787 MSEK (752) avser mark-
nadsrisk som främst avser valutarisk som en 
följd av strategin att valutasäkra kapitaltäck-
ningsrelationerna och 800 MSEK (754) avser 
operativ risk. 

Nordax bruttosoliditetsgrad (leverage ratio)  
som mäter kvoten mellan det egna kapitalet 
och totala tillgångar förbättrades under året 
och uppgick till 11,2 procent (10,8) vilket är väl 
över de nivåer som indikerats för framtida reg-
leringar och motsvarande kvoter för de större 
svenska bankerna.

FRAMTIDA PÅVERKAN PÅ KAPITAL-
RELATIONER 
Från och med 1 januari 2018 införs den nya 
redovisningsstandarden IFRS9 som vid infö-
randet medför ökade avsättningar för förvän-
tade kreditförluster. Vid övergången till den 
nya redovisningsstandarden 2018 uppstår en 
engångseffekt för ökade reserveringar för 
förväntade kreditförluster som uppgår till   
177 MSEK samt en minskning av eget kapital 
på motsvarande belopp före skatt. Nordax har 
beslutat att tillämpa de antagna övergångs-
reglerna för infasning av den effekt övergång-
en till IFRS 9 innebär för Nordax kärnprimärka-
pital, se sidorna 76-77 för mer information.

Under slutet av 2017 påbörjades en översyn 
avseende strategin kring hur Nordax portfölj 
av förfallna fordringar ska hanteras framöver 
samt en översyn av strategin att valutasäk-
ra kapitaltäckningsrelationerna. Syftet med 
utvärderingarna är att se om Nordax kan öka 
kostnads- och kapitaleffektiviteten ytterligare 
vilket kan komma att frigöra kapital.

KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATION

MÅL 

>12%
KRAV 2017 

9,7%

2017

14,7%
2016

14,0%

Kärnprimärkapitalrelation
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Beprövad 
affärsmodell

PRIVATLÅN OCH SPARANDE
Vi erbjuder privatlån utan säkerhet med långa 
och flexibla avbetalningstider till finansiellt  
stabila privatkunder. Våra sparkunder erbjuder 
vi konkurrenskraftiga räntevillkor.

CENTRAL PLATTFORM
Alla våra medarbetare arbetar på vårt kontor 
i Stockholm. Sedan starten 2003 har vi vuxit 
till cirka 200 anställda som ger service till våra 
drygt 155 000 kunder i Sverige, Norge,  
Finland och Tyskland.

DATADRIVEN OCH ANSVARSFULL 
KREDITGIVNING
Grunden för vår verksamhet är vår expertis inom  
riskbedömning och marknadsföring. Vi använder 
oss av sofistikerade datadrivna metoder för att 
nå våra kunder i vår marknadsföring och för att 
göra kreditbedömningar.

VÅR MARKNADSFÖRING
Vi använder oss totalt av mer än 20 olika kanaler 
för att nå ut med våra erbjudanden i fyra olika 
geografier. Merparten av utlåningen sker genom 
våra egna kanaler där vi själva söker upp kunden 
med erbjudanden.

DIVERSIFIERAD FINANSIERING 
Centralt i vår affärsmodell är att inte förlita sig 
på en enskild finansieringskälla utan ha en diver-
sifierad finansieringsstruktur för att matcha till-
gångar och skulder avseende löptid och valuta.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
Vi är måna om att bedriva vår verksamhet ansvars- 
fullt. Det genomsyrar vårt agerande mot kunder, 
samhälle, myndigheter, investerare och anställda. 
Sedan 2016 är vi anslutna till FN-samarbetet 
Global Compact och vi bedriver ett aktivt  
hållbarhetsarbete.

-  12  - -  13  -
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Fokuserad 
strategi

ANLEDNING TILL ATT SÖKA LÅN ÖKANDE EFFEKTIVITET 

JUSTERAT K/I TAL %

Nordax har en fokuserad strategi för att 
skapa en hållbar och lönsam tillväxt. 

PRODUKTER MED VÄRDE  
FÖR VÅRA KUNDER
Nordax erbjuder större lån utan säkerhet till finans- 
iellt stabila privatkunder som har behov av att 
överbrygga ett glapp mellan utgifter och inkomster. 
Inriktningen på större privatlån baseras på vår 
långa erfarenhet av kreditbedömning och våra 
sofistikerade metoder för att nå vår starka kund-
grupp genom riktad marknadsföring. 

Många privatpersoner börjar använda krediter 
som en del av sin ekonomi från att de flyttar 
hemifrån för att till exempel finansiera studier, 
körkort, möbelinköp, vitvaror eller andra inköp. 
Vi vänder oss till kunder när de passerat  
30-årsåldern och börjat leva mer stabila liv. 

Vi erbjuder våra kunder långa avbetalningstider 
med möjlighet till snabbare avbetalning utan 
extra kostnader. Den totala månatliga utgiften 
för lånet, amorteringar och räntor sammantaget, 
är det som är mest centralt för våra kunder.
Under 2017 var snittbeloppet för nyutbetalda lån 

168 000 SEK där snittet är högre i Norge  
och Sverige och lägre i Finland och Tyskland. 
Det högsta lånebeloppet vi erbjuder är  
500 000 kronor i Norge och Sverige, 50 000 
EUR i Finland och 40 000 EUR i Tyskland. Den 
längsta möjliga avbetalningstiden på våra lån 
är 15 år. Då vi riktar oss till en stabil och mogen 
kundgrupp erbjuder vi våra kunder att konsoli-
dera mindre krediter för att minska den månat-
liga utgiften men också möjligheten att kunna 
låna till andra inköp eller investeringar. 

CENTRAL PLATTFORM GER  
SKALBARHET
All verksamhet bedrivs från ett centralt kontor i 
Stockholm varifrån vi hanterar alla våra marknader. 
I vår kundservice arbetar svenska, norska, finska 
och tyska medarbetare tillsammans. Att ha all 
verksamhet centraliserad ger många fördelar. 
Det förenklar styrning, hantering av regulatoriska 
frågor, minskar miljöpåverkan och möjliggör korta 
beslutsvägar. Den centraliserade modellen möjlig-
gör hög skalbarhet och kostnadseffektivitet, något 
som blir allt viktigare för att vara konkurrenskraftig 
i en bransch med ett relativt homogent produkt- 
erbjudande.  

KONSOLID-
ERING AV 
MINDRE

KREDITER 

57%

RENOVERING

22%

BIL, BÅT
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ÖVRIGT
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FINANSIELLT STABILA KUNDER 
Vi vänder oss i huvudsak till kunder mellan 30 och 
60 år. Vi undviker att låna ut till yngre personer 
då de i många fall inte har uppnått den stabilitet 
som krävs för att vi ska kunna göra en bra kredit- 
bedömning och endast 3 procent av den totala 
utlåningen är till kunder yngre än 30 år. I  
genomsnitt är våra lånekunder 51 år. De är finan-
siellt stabila med en inkomstnivå i nivå med eller 
över de nationella snitten och många äger sina 
egna bostäder. Drygt en fjärdedel av de som har 
lån hos oss har en medlåntagare. 

Våra kunder amorterar i genomsnitt cirka 2  
procent av sin skuld per månad vilket vi tycker 
är sunt. Vi erbjuder inte amorteringsfria krediter.

Under 2017 har våra kunder blivit allt mer nöjda 
med den service de får från oss och vi har 
klättrat i de kundservicerankingar som under-
sökningsföretaget Bright löpande genomför. Läs 
mer på sidan 24. 

ROBUST KREDITBEDÖMNING GER 
STABIL KREDITKVALITET
Att bedöma risk är en del av vårt DNA tack vare 
vår långa erfarenhet från branschen genom olika 
ekonomiska cykler. Kunskapen, insamlandet och 
användandet av relevant data över lång tid för 
att bygga algoritmer för kreditbedömningen 
är hörnstenar i vår modell. Vi har en datadriven 
process för kreditbedömningar som börjar  
redan i marknadsföringen mot finansiellt stabila 
personer. Den baseras på statistiska modeller 
som vi ständigt testar och utvecklar.

Processen är delvis automatiserad men många 
godkännanden granskas manuellt för att säker- 
ställa korrekt data innan slutgiltigt beslut fattas. 
Minimikriterierna är bland annat att kunden ska 
ha en fast adress och avsaknad av obetalda  
och förfallna skulder. Vi sätter sedan poäng på 
ansökan utifrån till exempel inkomst och familje- 
situation. För varje land finns en poängmodell 
som bland annat baseras på det historiska resul-
tatet för vår låneportfölj.

Poängmodellen utvärderas och granskas varje 
månad. I kreditprövningen upprättar vi kvar-
att-leva på kalkyler och tittar på kundens totala 
skuldsättningsnivå. Vår kreditprövning är nog-
grann och under 2017 godkände vi knappt en 
fjärdedel av de ansökningar som kom in till oss. 
Det är centralt ur både ett kund- och långsiktigt 
lönsamhetsperspektiv att aldrig kompromissa 
med kreditkvalitén.

KREDITFÖRLUSTNIVÅ 

%

VÅRA KUNDER

ÄGER SIN BOSTAD 

65%
SNITTÅLDER

51 år
GENOMSNITTLIG MÅNADSINKOMST

36 000kr
I nivå med eller över de nationella snitten på  
respektive marknad
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STABILA UTLÅNINGSMARKNADER
Nordax är för närvarande aktiv på fyra markna- 
der i Nordeuropa: Sverige, Norge, Finland och 
Tyskland. De har gemensamma förutsättningar 
som stabila makroekonomiska utsikter, stabila 
offentliga finanser, väl utbyggda socialförsäk- 
ringssystem samt god tillgång till persondata 
vilket underlättar kreditbedömningen. 

Våra marknader kännetecknas av en benägenhet 
hos privatpersoner att betala av sina skulder 
samtidigt som det finns ett effektivt och rättvist 
system för rättslig indrivning av skulder. Att 
möjligheten finns att via kronofogdemyndighet 
få återbetalning via löneutmätning är en viktig 
gemensam nämnare för de marknader vi verkar 
i. Det är en situation som vi vill undvika men att 
det finns en konsekvens av att inte betala till-
baka sin skuld gör att benägenheten att betala 
tillbaka är högre i dessa marknader.

I Norge har det under 2017 gjorts legalt möjligt 
att införa ett nationellt skuldregister, en fråga 
som Nordax varit med och drivit. Ett skuldregis-
ter förbättrar lånemarknadens möjligheter att 
göra korrekta kreditbedömningar och gynnar 
såväl individer, utlåningsaktörer som samhälle.
Under 2017 anslöt sig Nordax till ett finskt skuld-
register vilket varit bidragande till den goda 
tillväxten i Finland under året.

Att ha en geografiskt diversifierad utlåning är en 
styrka då de ekonomiska förutsättningarna och 
tillväxtmöjligheterna på olika marknader varierar 
över tid. Nordax utvärderar aktivt om det på sikt 
kan finnas andra intressanta geografiska mark-
nader i Nordeuropa att utöka utlåningsverksam-
heten till.

UNIK DISTRIBUTIONSMODELL 
Vår marknadsföring är effektiv och bygger i hög 
utsträckning på att vi själva når ut till våra kun-
der genom direkta marknadsföringskampanjer. 
Vårt utlåningserbjudande marknadsförs genom 
flera olika kanaler, främst riktad marknadsfö-
ring, men också via låneförmedlare, digitala 
kanaler och utlåning till befintliga kunder. Riktad 
marknadsföring är vår kärnkompetens och 
består av adresserad direktreklam, oadresserad 
direktreklam och marknadsföring via samarbets-
partners. Vi identifierar kluster av potentiella 
kunder där vi av erfarenhet vet att det kan finnas 
personer som både har intresse av och ekonomi 
för att ta ett större lån. Många av våra kunder 
nås via fysiska brev. Vi arbetar ständigt med att 
optimera svarsnivån och låneansökningarnas 
kvalitet med hjälp av sofistikerad dataanalys.

De direkta marknadsföringskanalerna är kost-
nadseffektiva och har historiskt också haft en 
lägre kreditrisk jämfört med utlåning som sker 
genom andra kanaler.

I låneförmedlarkanalen är vi främst verksamma i  
segmentet där vi har en spetskompetens – att  
kunna kreditbedöma de större privatlånen. Ef-
fektiviteten i de direkta marknadsföringskanaler 
är god men vi har under de senaste åren också 
utökat antalet utlåningskanaler för att nå fler 
potentiella kunder. 

Under 2018 kommer vi att fortsätta bredda 
distributionen genom att tydliggöra Nordax va-
rumärke främst genom marknadsföring i digitala 
kanaler. Fokus är också att optimera låneför-
medlarkanalen och att bredda distributionskana-
lerna i Tyskland.

NYUTLÅNING PER KANAL 2017  UTLÅNINGSPORTFÖLJ PER MARKNAD 
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 DIVERSIFIERAD FINANSIERING  
MÖJLIGGÖR TILLVÄXT OCH   
MINSKAR RISKEN
Nordax har en diversifierad finansieringstruktur 
där vi i hög grad matchar utlåning och finan-
siering avseende löptid, räntebindningstid och 
valuta. Strategin att ha flera ben att stå på för 
finansieringen och ha ett konservativt förhåll-
ningssätt till likviditet har valts för att minska 
refinansierings- och likviditetsriskerna, vilka är 
två av de största och viktigaste riskerna vi som 
bank har att hantera. 

Vi finansierar oss genom att ge ut obligationer 
med säkerhet i vår utlåning (så kallade ABS- 
obligationer), seniora icke-säkerställda obliga- 
tioner, bankfinansiering mot säkerhet från  
internationella banker, inlåning från privatpersoner 
på samtliga våra marknader och eget kapital.

Att ha en god likviditet är viktigt för oss och  
vid årsskiftet nyttjade vi cirka 65 procent av 
inlåningen för att finansiera vår utlåning. 
Resterande del av inlåningen sätter vi av i en 
likviditetsreserv. Reserven investeras i ränte- 
bärande värdepapper med hög kreditvärdighet 
(AAA- samt AA-rating) som skulle kunna 
användas som säkerheter för refinansiering  
hos centralbanker samt bankplaceringar. Totalt 
uppgick vår likviditetsreserv vid årsskiftet till  
2,6 miljarder SEK och våra likviditetsmått 
översteg med goda marginaler de regulatoriska 
kraven.

Med den diversifierade finansieringsplattformen 
säkerställer vi finansieringen av vår framtida 
utlåningstillväxt. Den ger flexibilitet beroende  
på aktuella marknadsförutsättningar. 

BREDDNING AV PRODUKT-
ERBJUDANDET
     
Under 2017 togs det strategiska beslutet att 
bredda produkterbjudandet för Nordax. Vår 
spetskompetens inom kreditbedömning, den 
centrala plattformen, marknadsföringskanalerna 
och den diversifierade finansieringen kan använ-
das för att erbjuda fler lösningar inom finansie-
ringsområdet på ett kostnadseffektivt sätt.    
    
Första steget i en bredare produktstrategi är att 
lansera bolån i Sverige för att sedan expandera 
geografiskt till våra övriga nordiska marknader. 
De större bankerna blir allt mer standardise-
rade i sina processer och kreditbedömningar 
vilket stänger ute många kreditvärdiga kunder 
från möjlighet att finansiera sin bostad via ett 
bolån. Standardiseringen drivs av automatise-
ring och digitalisering och det tillsammans med 
en jakt på kostnadsbesparingar ger mindre 
utrymme för att ge service och kreditbedöma 
kunder individuellt. Samtidigt växer en modern 
arbetsmarknad fram där allt fler människor har 
andra anställningsformer än den traditionella 
fasta anställningen. Här finns ett kundbehov för 
Nordax att tillfredställa. Som mindre och mer 
snabbfotad aktör ser vi en möjlighet att ska-
pa kundvärde genom att i större utsträckning 
möta kundernas individuella behov med ett bra 
serviceerbjudande med utrymme för personlig 
kontakt. Vår bolånesatsning kommer över tid 
möjliggöra en ökad tillväxttakt för utlåningen, 
bidra till en stabilitet i intjäningen, minska kredi-
trisken och ge Nordax ytterligare ett ben att stå på. 

OBLIGATIONER 
MED SÄKERHET

15%

SENIORA OBLIGATIONER 3%

INLÅNING

45%
BANKFINAN-
SIERING MOT 

SÄKERHET

18%

EGET 
KAPITAL

14%

EFTERSTÄLLDA SKULDER 2 %

VÄRDEPAPPER MED 
SÄKERHET

18%

FINANSIERING OCH EGET KAPITAL  
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Hållbarhetsrapport  

Vi är övertygade om att ansvarsfullt 
företagande genererar en långsiktig 
affärsnytta för oss samtidigt som det 
levererar värde till våra intressenter. 
Om Nordax tar ansvar idag har vi bättre 
förutsättningar att bedriva en fram-
gångsrik affär även framöver.

För oss på Nordax handlar hållbarhet om att 
bedriva en ansvarsfull verksamhet som skapar 
hållbara värden för våra intressenter, där god 
riskhantering är en del i värdeskapandet. Det 
handlar om att vara en ansvarsfull kreditgivare 
till våra kunder, att vara en attraktiv arbetsgiva-
re, att agera ansvarsfullt gentemot investerare, 
ägare och myndigheter samt att efterleva lagar, 
krav och regler som ställs på oss som bank. Vi 
vill ta ansvar för vår miljöpåverkan samt bidra 
till samhällsutvecklingen genom att erbjuda 
arbetstillfällen, skapa förutsättningar för tillväxt 
och genom skatteintäkter. Vi vill medverka till 
att FN.s globala hållbarhetsmål uppnås.

VÅR VÄRDEGRUND
Vi har en stark värdegrund som vägleder oss i 
allt vi gör; från vår noggranna kreditbedömning 
till hur vi är mot varandra och våra kunder. Våra 
fyra värdeord definierar vår värdegrund och 
genomsyrar vår verksamhet:

ENKEL - Vi är effektiva och arbetar utan byråkra-
ti. Vi är transparenta i vår prissättning, utan 
krångliga villkor i det finstilta. 

ANSVARSTAGANDE - Vår företagskultur präglas 
av ansvarstagande. Det definierar hur vi sköter 
vår verksamhet och hur vi agerar internt och ex-
ternt. Vi arbetar för en hållbar utveckling och en 
positiv påverkan på vår omvärld.

SUND - Vi gör en sund och solid kreditprövning 
och erbjuder lån till kunder med stabil ekonomi. 
Riskbedömning är en del av vårt DNA. Alla våra 
beslut är välgrundade, vi tar aldrig några genvägar.

KUNDFOKUSERAD - Kunden är ständigt i fokus; vi 
lyssnar på våra kunder och ger den information som 
krävs för att fatta genomtänkta beslut, i lugn och ro. 
Vi engagerar oss och finns här för alla våra kunder.

NORDAX FOKUSOMRÅDEN FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE

ANSVARSFULL 
KREDITGIVNING

MEDARBETARNAS 
VÄLMÅENDE

GOD 
AFFÄRSETIK

EFFEKTIV RESUR-
SANVÄNDNING
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BAKGRUND NORDAX 
HÅLLBARHETSARBETE
Som noterat bolag och bank har vi ett särskilt 
stort ansvar mot myndigheter och ägare och 
bedriver sedan 2016 ett strukturerat hållbarhet-
sarbete. Som ett led i detta anslöt vi oss 2016 
till FN-initiativet Global Compact och har under 
2017 genomfört vår första Communication on 
Progress till Global Compact. Under 2016 gjordes 
en väsentlighetsanalys samt intressentdialoger 
med kunder, medarbetare, ägare och intresseor-
ganisationer för att identifiera de mest väsentliga 
områden för oss i vårt hållbarhetsarbete. Därigen-
om identifierade vi våra fyra fokusområden med 
uttalade ambitioner inom hållbarhet som finns 
presenterade nedan.

Vår hållbarhetsredovisning görs enligt GRIs 
riktlinjer vilket gör den jämförbar med andra 
verksamheter. Läs mer om GRI-indikatorerna, 
vår väsentlighetsanalys och intressentdialog på 
sidorna 111-116.

STYRNING OCH POLICYRAMVERK I 
HÅLLBARHETSARBETET
Under året  har en styrgrupp för hållbarhetsarbe-
tet tillsatts med personer från ledningsgruppen 
och verksamheten, med ansvaret att driva Nord-
ax hållbarhetsarbete framåt och integrera det i 
verksamheten. Styrgruppen möts månadsvis och 
rapporterar löpande till ledningsgruppen och 
styrelsen. En hållbarhetskoordinator har också 
anställts under året.

Nordax har en mängd styrande dokument som 
stöttar och guidar våra anställda i den dagliga 

verksamheten. Under 2017 togs en så kallad 
uppförandekod fram som utgör ett ramverk som 
beskriver hur vi ska agera när vi representerar 
Nordax, internt och externt. Syftet är att vägleda 
medarbetarna att agera etiskt, korrekt och an-
svarsfullt för att skapa långsiktiga relationer med 
kunder, samarbetspartners och andra intressen-
ter. Koden ska även fungera som en guide för hur 
vi agerar internt för att skapa en god företags-
kultur och en attraktiv arbetsplats.

Under 2017 antogs vår hållbarhetspolicy som 
beskriver vårt arbete och styrningen inom håll-
barhet samt våra fyra fokusområden. Hållbar-
hetspolicyn beskriver vikten av att hållbarhet 
integreras i verksamheten. Policyn beskriver hur 
vi ska identifiera och hantera de risker som finns 
kopplat till vår verksamhet och dess inverkan på 
miljö samt sociala aspekter. För mer info kring 
tillämpliga styrande dokument och policys se 
sidan 112.

AFFÄRSMODELL
Vår affärsmodell finns beskriven på sidan 13 i 
denna årsredovisning, grunden i affärsmodel-
len är att ha en stabil och hållbar verksamhet 
genom ekonomiska cykler. I centrum är en sund 
kreditgivning, riktad mot en stabil kundgruppp 
som vi når genom många olika kanaler med 
fokus på riktad marknadsföring. Vi är måna om 
att ha en stabil diversifierad finansiering med en 
god kapital- och likviditetssituation för att vara 
stabila oavsett ekonomiskt klimat. Vi arbetar från 
ett centralt kontor i Stockholm mot våra fyra 
geografiska marknader.

ÅRETS RESULTAT

vinst som återinvesteras i 

Nordax 188 MSEK

och föreslagen 

utdelning 221 MSEK till 

aktieägare, vilket bidrar till 

fortsatt värdeskapande och 

utveckling för samhället.

RÄNTEKOSTNADER 

till privatkunder 

110 MSEK

till finansiella institut 

151 MSEK. Ökat 

värdeskapande till privat-

personer såväl som sam-

hälle i stort. 

SKATT 

och andra 

statliga avgifter. Bidrar till 

ett stabilt och välmående 

samhälle, vilket är positivt 

för oss och våra kunder. 

409 261 157 299 152

ÖVRIGA KOSTNADER

köpta tjänster och 

leverantörsbetalningar. 

Bidrar till utveckling av 

samhällsekonomin och våra 

verksamhetsländers utveck-

ling och välmående. 

LÖNER

arvoden, sociala avgifter 

och pensioner. Ger värde 

och stabilitet till våra 

anställda. 

Genom vår verksamhet skapar vi värden för många olika intressenter i samhället. Som kreditgivare är vi en del av en viktig sektor för 
samhällsekonomin som ger människor möjlighet att omfördela sin konsumtion över livscykeln. Genom ansvarsfull utlåning vill vi skapa 
värde för samtliga intressenter. Illustrationen nedan visar hur vi genererar ekonomiskt värde till olika intressenter; aktieägare, kunder, 
investerare, samhället, leverantörer och våra anställda.
   

FÖRDELNING AV NORDAX TOTALA EKONOMISKA VÄRDESKAPANDE 2017 (MSEK)
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Sedan 2016 arbetar vi strukturerat med 
fyra fokusområden i vårt hållbarhet-
sarbete som vi integrerat i vår dagliga 
verksamhet. Områdena är valda till-
sammans med våra intressenter efter 
vad som är mest relevant givet vår 
affärsverksamhet och de risker det 
medför.     

Nedan följer en sammanfattning av våra 
fokusområden och på sidorna 22-28 
finns ytterligare information.

Våra fokusområden  

FRAMSTEG 2017 AMBITIONER 2018

Anslutit oss till finskt skuldregister vilket för-
bättrar kreditbedömningsförmågan

Anslutning till norskt skuldregistret när det eta-
blerats

Utarbetat kommunikationsplattform och tona-
litetsguide som grund för Nordax kommunika-
tion

Vidareutveckla Nordax varumärkesposition som 
specialister på att hjälpa människor att ta 
genomtänkta val

Förbättrad nöjdhet i kundservicemätningar1. 
Nöjdhet 93% (85%) och rankad topp tre i bran-
schen (7)

Förbättrade digitala möjligheter för våra kunder 
för att ytterligare stärka kundservicen

Första kundlojalitetsmätningen genomförd 
(NPS)

Öka andelen ambassadörer bland kunderna 
genom att systematiskt arbeta med kundernas 
återkoppling

Stabil kreditförlustnivå, 1.6%, väl under ambitio-
nen om att vara under 2%

Skapa gedigna kreditprövningsprocesser för ett 
breddat produkterbjudande 2018

1 Enligt undersökningsföretaget Brights regelbundna undersökningar

ANSVARSFULL KREDITGIVNING
Vi är en kundfokuserad bank som ständigt arbetar för att öka våra kunders nöjdhet. Vår ansvarsfulla 
kreditgivning grundar sig i vår sunda kreditbedömning, men trots denna finns alltid en risk i att våra 
kunder kan få problem med att betala tillbaka på sitt lån. Ansvarsfull kreditgivning är kärnan i vår 
verksamhet. Vi har en övergripande ambition om att våra kreditförluster ska vara under 2% över en 
ekonomisk cykel. Vår riktade och datadrivna marknadsföring är viktig då vi i marknadsföringen försö-
ker rikta oss till kunder som vi tror har utrymme i sin vardagsekonomi för att betala tillbaka på lånet.

Vår riskhantering inom området är primärt knutet till att gedigna kreditprövningsprocesser och att sä-

kerställa korrekt insamling och verifiering av data där stöd ej finns i kredit- eller skuldregister. För oss 
är det av största vikt att ha ett etablerat ramverk för riskhantering, riskkontroll och riskrapportering.
Centralt i riskhanteringen är modellen med tre försvarslinjer som beskrivs på sidan 29. 
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EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING
Vi har begränsad direktpåverkan på vår miljö men strävar efter att minska den bland annat genom 
automatisering, digital utveckling och effektiv kommunikation. Vi bedömer att våra risker inom
miljöområdet är låga, men arbetar aktivt med att minska vår påverkan på miljön.

GOD AFFÄRSETIK
Att våra intressenter har tilltro till oss som bolag är av största vikt för att vi ska kunna bedriva en håll-
bar verksamhet. Att agera etiskt, korrekt och ansvarsfullt är en självklarhet för oss. Vi bedriver
ständigt ett arbete för att försäkra att vi lever som vi lär samt för att utvecklas och minimera
risker kopplade till området. Vi förlitar oss på ett gediget ramverk och uppmuntrar våra medarbetare 
att rapportera misstänkta oegentligheter. Läs mer om God Affärsetik, vad det innebär för oss samt 
vår riskhantering kopplat till området på sidan 27.

MEDARBETARNAS VÄLMÅENDE
Engagerade medarbetare är centralt för vår framgång. Medarbetarengagemanget strävar vi efter att 
förbättra ytterligare. De största riskerna inom området är att rekrytera och behålla rätt kompetens, 
något som hanteras genom ett fokuserat arbete för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. 

FRAMSTEG 2017 AMBITIONER 2018

Ökat engagemangsindex från 65 till 72 i medar-
betarundersökningar och implementerat verk-
tyg för tätare och skräddarsydda undersök-
ningar

Nå engagemangsindex >75 och tydliggöra med-
arbetarskapet kopplat till Nordax mål och värde

Tydliggörande av Nordax syfte och positione-
ring internt

Stärka bilden av Nordax syfte och position 
internt  för att ytterligare öka Nordax attraktivi-
tet som arbetsgivare

Ledarskapsprogram för alla ledare Utveckla ledarskapet ytterligare genom att 
bygga på ledarskapsprogrammet

Ensam bank på AllBrights gröna lista över jäm-
ställda bolag

Utveckla Nordax mångfaldsplan, samt skapa 
intern medvetenhet hos ledare och medarbetare 
om mångfald på Nordax  

FRAMSTEG 2017 AMBITIONER 2018

Upprättat och kommunicerat Nordax uppfö-
randekod 

Utarbeta en uppförandekod för leverantörer och 
samarbetspartners

Etablerat en ny process för utläggning och upp-
följning av utlagd verksamhet

Utveckla Nordax struktur för styrande dokument 
och implementeringen av dessa i verksamheten

FRAMSTEG 2017 AMBITIONER 2018

Klimatkompenserat för vår tryckta marknadsfö-
ring. Ökat digital kundkommunikation

Minskad pappersåtgång genom digitaliserings- 
och processförbättringar

Upprättat grönt hyresavtal för vårt kontor Utarbeta en handlingsplan kopplat till det gröna 
hyresavtalet för att minska vårt kontors miljöpå-
verkan

Genom samarbete utökat vårt lojalitetserbju-
dande med rabatterade elavtal med 100% förny-
elsebar el

Fortsätta att undersöka möjligheten att erbjuda 
rabatterade lån för miljöförbättrande åtgärder
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Ansvarsfull
  kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning är kärnan i 
vår verksamhet. För oss är det grunden 
till ett långsiktigt värdeskapande. Vår 
kreditbedömning är sund, sofistikerad 
och beprövad. Vi erbjuder bara lån till 
finansiellt stabila personer för att säker-
ställa att våra kunder får lån de har råd 
med. Det finns dock alltid en inbyggd 
risk i att våra kunder på grund av olika 
omständigheter får problem med att 
betala tillbaka sitt lån. Det är inte önsk-
värt varken för kunden, samhället eller 
för oss som långivare. 
  
MEDVETEN OCH RIKTAD 
MARKNADSFÖRING
Vår ansvarfulla kreditgivning börjar redan i vår 
marknadsföring, där vi genom vår direkta mark-
nadsföring försöker rikta vårt erbjudande till en 
stabil kundgrupp. Vi är transparenta med villkor 
och prissättning och ger alltid den information 
som krävs för att våra kunder ska kunna fatta ett 
genomtänkt beslut, i lugn och ro.  

För att stärka vår marknadsföring har vi under 
året upprättat en varumärkesplattform som 
ligger till grund för all vår kommunikation. Va-
rumärkesplattformen underlättar arbetet med 
att positionera Nordax som  ansvarsfull kredit-
givare, samt nå vårt utvalda kundsegment. Vi 
har historiskt fokuserat mer på produkt och pris 
medan vi nu fokuserar mer på vikten av att ta ett 
genomtänkt beslut när man tar upp ett lån. Vi 
framhäver även den trygghet vi erbjuder, som är 
spunnen ur vår gedigna kreditbedömning. 

Vi är specialister på direktmarknadsföring, vilket 
är en av Nordax framgångsfaktorer. Cirka 70% 
av vår nyutlåning är resultatet av riktad mark-
nadsföring. För att nå ut till våra kunder på ett 
effektivt sätt har vi under slutet av året utökat 
vår kanalmix till att innefatta även digital mark-
nadsföring och sociala medier. Vår marknadsfö-
ring är fortsatt datadriven, oavsett kanal, vilket 
är en förutsättning för oss att nå vårt önskade 
kundsegment. Styrkan i vår kanalmix och vår 
marknadsföring visar sig i vår kundbas starka 
demografi (se inforutan på sidan 15 för mer 
information). 

“Det måste kännas tryggt”
“Jag vill klara av det”
“Ni vet mer än jag”
“Inte så impulsiv”
“Länge längtat efter”
“Uppskattar tydlighet”
“Vardagsekonomi i balans”
“Lätt att förstå”

“Det måste gå fort”
“Det löser sig nog”
“Bryr mig bara om det bästa priset”
“Jag kör gärna på feeling”
“Ge mig standardpaketet”
“Lite knipa nu men snart ordnar det sig”
“Jag hoppar ofta över det finstilta”
“Jag är väl som folk är mest”

IMPULSIVT GENOMTÄNKT

UTVALD

FÖR ALLA

MARKNADSPOSITION

-  22  -

- HÅLLBARHETSRAPPORT - 

HÅLLBARHETSRAPPORTHÅLLBARHETSRAPPORT



“Det måste kännas tryggt”
“Jag vill klara av det”
“Ni vet mer än jag”
“Inte så impulsiv”
“Länge längtat efter”
“Uppskattar tydlighet”
“Vardagsekonomi i balans”
“Lätt att förstå”

KREDITBEDÖMNINGEN - STOMMEN I 
VÅR AFFÄRSMODELL
Under 2017 hanterade vi cirka 450 000 lånean-
sökningar. Vi säkerställer, vid varje ärende, 
korrekt kreditbedömning genom vår beprövade 
kreditgivningsprocess som kontinuerligt utma-
nas, utvecklas och förbättras. Vår långa erfaren-
het i branschen, i våra olika geografiska markna-
der och under olika ekonomiska cykler, har gett 
oss kunskap och data för att kunna utveckla våra 
modeller. En stor del av vår process är automa-
tiserad, men där behovet finns stärks processen 
upp ytterligare genom ett manuellt inslag av 
våra erfarna kredithandläggare. 

Kreditbedömning görs i enlighet med god kre-
ditbeviljningssed och utgår alltid ifrån kundens 
finansiella situation samt sker i enlighet med 
Nordax kreditpolicy. När det behövs kontaktar vi 
våra kunder per telefon för att säkerställa att in-
formationen om den som söker lånet är korrekt. 
På marknader där vi har tillgång till mindre infor-
mation via kreditupplysningsföretag begär vi in 
kompletterande uppgifter, till exempel lönespe-
cifikation och deklaration, för att säkerställa att 
våra kunder har ekonomi för att kunna återbe-
tala lånet. Som kund får man inte ha betalnings-
anmärkningar sedan tidigare och man behöver 
ha marginaler i sin ekonomi vilket vi säkerställer 
genom vår kvar-att-leva-på kalkyl. Våra kunder 
får ej heller ha för hög skuldsättningsnivå. 
Vi ser positivt på att det under året har gjorts le-

galt möjligt att införa ett nationellt skuldregister 
i Norge, något vi arbetat för. Förhoppningsvis 
kommer det implementeras under 2018, vilket 
kommer förbättra våra kreditbedömningar, 
minska vårt manuella arbete och minska risken 
för felaktiga kreditbedömningar på den norska 
marknaden. Under 2017 anslöt vi oss till ett 
skuldregister i Finland vilket förbättrat vår kre-
ditbedömningsförmåga.

ANSVARSFULL KREDITFÖRLUSTNIVÅ
Vi har som ambition att fortsätta växa vår utlå-
ningsportfölj, men tillväxt ska inte ske till priset 
av att vi tummar på våra kreditbedömningar. Vår 
ambition är en kreditförlustnivå på under två 
procent över en konjunkturcykel, en nivå som 
vi har varit väl under de senaste åren. 2017 var 
kreditförlustnivån 1,6%. 

Om våra kunder får problem med att betala 
tillbaka sitt lån så engagerar vi oss för att hjälpa 
dem. Vi har särskilt utbildade medarbetare som 
tidigt tar kontakt med kunden för att påmin-
na om att betalningen är försenad och för att 
gemensamt komma fram till en lösning och om 
möjligt ge råd och stöd.

Sökanden som 
inte uppfyller 

grundkraven blir 
atutomatiskt 

avslagna.

Sökandes 
återbetalnings-

förmåga kontrol-
leras.

VÅR KREDITBEDÖMNINGSPROCESS - NORDAX KÄRNKOMPETENS

POLICY
REGLER

Kredit-
bedömaren 

gör en slutlig 
kontroll.

Sökandes 
scorepoäng i 
kombination 
med inkomst 
ger beviljat 

belopp.

BEVILJANDEGRAD

SCORING BEVILJAT 
BELOPP

HUSHÅLLS-
KALKYL

MANUELL 
KONTROLL

Individuell score 
beräknas. 
Scoren är 

baserad på 
ansökan- och 
kreditupplys-

ningsdata.

25%

ANSÖKAN UTBETALT LÅN
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NYCKELTAL 2017 2016

Kreditförlustnivå, % 1,6 1,4

Generell nöjdhet kundservice via telefon enligt Brights undersökningar (index 0-100) 93% 85%

Branschranking, kundserviceundersökning via Bright Topp 3 7

NPS-värde Sverige 7 N/A

NPS-värde Norge 6 N/A

NPS-värde Finland 22 N/A

NPS-värde Tyskland 50 N/A

Total NPS-värde, alla länder 20 N/A

KUNDNÖJDHET
Nöjda kunder är en förutsättning för att vi ska 
kunna bedriva vår verksamhet. Att våra kunder 
värdesätter vår service och våra tjänster är viktigt 
för att bibehålla en långsiktig relation, samt för 
att kunna attrahera nya kunder. Vi genomför 
kundserviceundersökningar efter avslutat samtal 
med våra kunder. Undersökningarna görs av un-
dersökningsföretaget Bright International. Frå-
gorna rör bland annat vårt engagemang, kun-
skap, förmåga att lösa ärendet i första kontakt 
samt kundens generella nöjdhet. Resultatet följs 
upp systematiskt både på enhets- och individ-
nivå och målet är att ha en generell nöjdhet om 
minst 92% samt att vi ska vara topp tre inom vår 
bransch. Nöjdheten med servicen har kontinuer-
ligt förbättrats under de senaste åren och i slutet 
av året nådde vi 93% i generell nöjdhet enligt 
undersökningsföretaget Bright Internationals 
regelbundna undersökningar. Det placerade oss 
som topp tre i branschen, en kraftig förbättring 
jämfört med 2016 då kundnöjdheten var 85% 
och vi var rankade som nummer 7 i branschen. 
Förbättringen är ett kvitto på att vårt ökade 
fokus på en bra kundservice ger resultat.

Under året gjorde vi för första gången en större 
kundlojalitetsundersökning (s.k. Net promotor 
score  ”NPS”) vilket ger svar på i vilken utsträck-
ning våra kunder kan tänka sig att rekommen-
dera oss. Undersökningen ger även svar på vad 
våra kunder uppskattar, samt inom vilka områ-
den vi kan förbättra oss. Av undersökningen kan 
vi utläsa att mest lojala är våra kunder i Tyskland 

med ett NPS1-värde på cirka 50, och i Finland 
med ett NPS-värde på drygt 20 medan Norge 
och Sverige har NPS-värden omkring 6. Vårt mål 
är att under 2018 förbättra NPS värdet. Enkätun-
dersökningen visar att våra kunder värdesätter 
vår service, att vi är lätta att nå och att vi ser 
till kundens individuella situation. Våra kunder 
framhäver att vi är flexibla och ger möjlighet till 
längre återbetalningstider som positivt, men ser 
utvecklingspotential i vår prissättning. 
 
För att skapa långsiktiga och goda relationer 
med våra kunder är vårt lojalitetsarbete viktigt. 
Det handlar bland annat om att ge relevanta 
erbjudanden som kan underlätta och vara till 
nytta för våra kunder i deras vardag. Till ex-
empel erbjuder vi numera våra kunder juridisk 
rådgivning genom en samarbetspartner som är 
specialiserad i ämnet. Vi har även lanserat ett 
samarbete med ett elföretag för att kunna erbju-
da våra kunder rabatterade elabonnemang med 
100% förnyelsebar el, bra för både våra kunders 
plånbok och för vår miljö.   
 
1 NPS = Net Promoter Score = % Ambassadörer - % Besvikna 

NPS-värdet ger svar på frågan kring rekommendationsgraden, 

det vill säga ”Kan du rekommendera Nordax till en kollega eller 

vän?” där man som kund ger värde på en tiogradig skala. Värdet 

0-6 klassar svarande som besviken kund, 7-8 är en passiv kund 

och 9-10 är ambassadörer. 

NYCKELTAL
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I resan mot att bli norra Europas ledan-
de nischbank är Nordax medarbetare 
centrala. Engagerade medarbetare ska-
par nöjdare kunder vilket i sin tur gene-
rerar framgång. Genom bred kompe-
tens och stort personligt ansvar har en 
företagskultur vuxit fram som bygger 
på delaktighet och beslutskraft. Genom 
att ha högt i tak, korta beslutsvägar 
och ett arbetsklimat som kännetecknas 
av samarbete och arbetsglädje främjar 
vi motivation och engagemang. Under 
året har engagemanget hos medarbe-
tarna ökat.

2017 – ETT ÅR MED FOKUS PÅ 
ENGAGEMANG, LEDARSKAP OCH 
NORDAX SYFTE
Från att tidigare ha genomfört en större med-
arbetarundersökning vartannat år har vi under 
2017 implementerat ett nytt verktyg för regel-
bundna pulsmätningar i organisationen. Dessa 
mätningar kan initieras själv av respektive led-
are. I tillägg genomförs även ett antal bolagsö-
vergripande mätningar varje år. Syftet är att mer 
frekvent ta temperaturen i organisationen och 
snabbare få återkoppling på vad som fungerar 
bra och vad vi behöver fokusera på att utveck-
la ytterligare. Verktyget bidrar till att skapa en 
kontinuerlig dialog med våra medarbetare kring 
viktiga områden, möjliggör snabbare åtgärder 
utifrån resultatet och hjälper till i arbetsmiljö-
arbetet och med medarbetarnas välmående. 
Under 2017 har sex pulsmätningar gjorts på 
bolagsnivå vilka framförallt har fokuserat på 
engagemang och ledarskap. 

På Nordax ser vi engagemang som helt centralt 
för att kunna skapa ett framgångsrikt bolag. 
Med ett högt engagemang ökar medarbetarnas 
motivation och prestation, personalomsättning-
en minskar och det blir enklare att attrahera 
nya medarbetare. Av den anledningen lägger vi 
ett stort fokus på just engagemangsfrågor. Vi 
är glada att konstatera att arbetet med att öka 

engagemanget också visat sig i en positiv trend i 
mätningarna under året. I december 2016 var en-
gagemangsindexet 65 (på en skala från 0-100). I 
mätningarna under året har resultatet successivt 
ökat och i december 2017 var engagemangsin-
dexet 72 vilket också är i linje med vårt mål för 
året. Vi mäter även ett eNPS värde utifrån detta 
resultat, det vill säga viljan att rekommendera 
Nordax som arbetsgivare. Detta värde var i slu-
tet av året 19 (på en skala från -100 till +100 där 
0 är en neutral rekommendation). Som jämförel-
se var detta värde i slutet av 2016 4. 

Vi har en tydlig ambition att fortsätta förbätt-
ra oss för att säkerställa att vi är en attraktiv 
arbetsgivare. Det kommer vara kritiskt att 
säkerställa rätt kompetens och organisatorisk 
kapacitet för att kunna leverera på de planer vi 
har kring att bredda vårt produkterbjudande, 
digitalisera våra processer, och automatisera  
delar av verksamheten i strävan mot visionen att 
bli Nordeuropas ledande nischbank. 
 
De risker vi primärt ser inom personalområdet 
är kopplade just till detta och framförallt till att 
kunna attrahera nyckelkompetens inom exem-
pelvis IT samt att hålla en stabil nivå för vår 
personalomsättning, det vill säga att vi kan säkra 
att vi också kan behålla kritisk kompetens. Under 
året  har vi genomfört flera organisatoriska för-
ändringar vilket inneburit att flera medarbetare 
lämnat Nordax. Personalomsättningen har varit 
kontrollerad och nödvändig givet de förändring-
ar vi gjort och trenden är nu att personalomsätt-
ningen sjunker. Det ökade engagemanget och 
den sjunkande personalomsättningen (se mer 
på sidan 117), är kvitton på att vi är på rätt väg 
avseende medarbetarnas välmående. Två större 
initiativ på bolagsnivå för att öka engagemangs-
nivån har varit fokuserat på ledarskapet samt på 
Nordax syfte och positionering. En mer struktu-
rerad internkommunikation har också bidragit 
positivt till resultatförbättringarna .

  Medarbetarnas 
välmående

-  24  - -  25  -

- HÅLLBARHETSRAPPORT - 



STOLTHET ÖVER NORDAX SOM 
ARBETSGIVARE 
Under 2017 har vi arbetat med att tydliggöra 
Nordax syfte och positionering (detta var också 
en av ambitionerna utifrån Medarbetarnas väl-
mående för 2017) vilket är nära sammankopplat 
med Nordax värdegrund. Syftet har inte varit att 
förändra bolagets själ utan snarare lyfta fram 
den och tydliggöra den.  En ambition kring detta 
har varit att bygga stolthet för Nordax som ar-
betsgivare utifrån Nordax positionering som den 
ansvarsfulla kreditgivaren. Som ett resultat av 
detta arbete har Nordax mission nu definierats 
som: ”Vi hjälper människor att ta genomtänkta 
beslut för ett liv de har råd med”. 

Nordax syfte och positionering har diskuterats i 
alla team och vi har hållit flera workshops för att 
internalisera dessa delar. Nästa steg är att funk-
tionerna själva kommer arbeta igenom hur vi 
arbetar i våra externa kontaktytor utifrån denna 
delvis nya tonalitet och kommunikationsplatt-
form. Från ett medarbetarperspektiv kommer 
det bland annat handla om hur vi positionerar 
vårt arbetsgivarvarumärke och kan stärka det 
för att attrahera nya medarbetare. Arbetet är 
påbörjat och fortsätter under 2018. 

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Jämställdhet och mångfald är viktigt för oss. 
Grunden för vår människosyn är respekt för var-
je människas unika och lika värde. Det är viktigt 
för oss att vi har en sund och tillåtande kultur. 
Vi arbetar på ett och samma kontor i Stock-
holm varifrån vi hjälper kunder i Sverige, Norge, 
Finland, och Tyskland. För att kunna möta våra 
kunder är mångfaldsfrågan central för oss. Vi 
genomför årligen lönekartläggningar för att sä-
kerställa att det inte förekommer några osakliga 
löneskillnader. Den senaste undersökningen från 
mars 2017 visade att kvinnor har 99 procent av 
mäns löner (101% i 2016).     
  
Under året uppmärksammades Nordax i All-
brightrapporten som ett av 39 börsbolag på All-
brights gröna lista över jämställda bolag. Nordax 
placerade sig på plats 28 av 298 undersökta 
bolag och var ensam bank på den gröna listan 
som symboliserar ett jämställt bolag. 

Vi inser dock att vi kan göra mer vad gäller 
mångfaldsfrågor. Framförallt vad gäller etniskt 
ursprung upplever vi att vi kan göra mer för att 
bredda mångfalden. Vi har därför under året ta-
git fram riktlinjer vid rekrytering för att underlät-
ta detta. Riktlinjerna hjälper till att vägleda kring 
rekrytering utifrån meriter och kompetens samt 
kring hur mångfald kan och bör beaktas i denna 
process.  Detta och vår värdegrund kommer vi 
arbeta än mer aktivt med framöver. (Läs mer om 
vår värdegrund på sidan 18)   

NYCKELTAL OCH FÖRDELNING MÄN/KVINNOR 2017 2016

Engagemangsindex medarbetare (skala 0-100) 72 65

Rekommendationsindex medarbetare, eNPS (skala -100 till +100) 19 4

Män Kvinnor

Styrelse 4 4

Ledning 6 5

Chefer 13 20

NYCKELTAL
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God affärsetik

God affärsetik är viktigt för Nordax för 
att bygga förtroende hos våra intres-
senter. Rättvis behandling, transparens 
och ansvarstagande är tre områden som 
beskriver Nordax syn på vad god af-
färsetik är.

För Nordax är det grundläggande att agera etiskt, 
korrekt och ansvarsfullt för att skapa långsiktiga 
relationer med kunder, samarbetspartners och 
andra intressenter. Att agera på ett etiskt ansvar-
fullt sätt innebär bland annat att efterleva legala 
regler och etiska standarder samt att upprätthålla 
en sund riskkultur. Nordax har under 2017 stärkt 
upp ramverket gällande affärsetik och som en del 
i detta antog styrelsen en uppförandekod som har 
kommunicerats till samtliga medarbetare på Nord-
ax och även finns tillgänglig på Nordax hemsida. 
Uppförandekoden baseras på Nordax värderingar 
och utgör det övergripande ramverket som beskri-
ver hur medarbetare ska agera när de represen-
terar Nordax, internt och externt. Utöver uppfö-
randekoden återfinns det även mer specifika regler 
gällande affärsetik i andra styrande dokument. 

STÄRKT PROCESS FÖR HANTERING AV 
INTRESSEKONFLIKTER
Målsättningen för Nordax är att försöka undvika 
intressekonflikter så långt det är möjligt, det finns 
dock rutiner för att identifiera och hantera de 
intressekonflikter som ändå kan uppstå på olika 
nivåer i banken. I december antog styrelsen en 
enhetlig policy gällande intressekonflikter och ru-
tinen för att identifiera och hantera intressekon-
flikter vid inköp och upphandlingar har stärkts 
under året. 

STÄRKT ORGANISATION FÖR 
ATT FÖRHINDRA FINANSIELL 
BROTTSLIGHET
Inom Nordax omfattar begreppet finansiell brotts-
lighet företeelser som penningtvätt, finansiering 
av terrorism och bedrägeri. Att motverka att verk-
samheten används för finansiell brottslighet är en 
självklarhet för Nordax, först och främst för att för-

hindra brottslighet i stort men även för att skydda 
verksamheten och Nordax varumärke. Under 2017 
har Nordax förstärkt sitt arbete med att motver-
ka finansiell brottslighet ytterligare genom att 
etablera en Anti-Financial Crime-enhet, i samband 
med detta har även roller och ansvarsfördelning 
tydliggjorts och nya styrande dokument upprät-
tats. Anti-Financial Crime-enheten ansvarar för 
att implementera och utföra lämpliga rutiner och 
kontroller för att förebygga, upptäcka och utreda 
finansiell brottslighet. Utöver det interna arbetet 
för att motverka finansiell brottslighet har även 
styrelsen genomgått en utbildning om finansiell 
brottslighet under 2017.     
 
TYDLIG WHISTLEBLOWINGPROCESS
Nordax förespråkar transparens och uppmunt-
rar medarbetare att rapportera iakttagelser 
gällande misstänkta oegentligheter, oetiska eller 
olagliga beteenden inom Nordax. Rapportering 
kan ske anonymt via Nordax riskhanterings-
system, till närmsta chef, chefen för Complian-
cefunktionen, HR-chefen eller till ordförande i 
revisionsutskottet. Medarbetare på Nordax ska 
alltid känna att det finns någon de kan vända 
sig till oavsett vad rapporteringen gäller, varför 
det finns flera olika rapporteringsvägar. Ärenden 
som rapporteras utreds omgående och lämpliga 
åtgärder vidtas.

GOD AFFÄRSETIK HOS 
LEVERANTÖRER OCH I UTLAGD 
VERKSAMHET
För Nordax är god intern styrning och kontroll 
grundläggande, detta omfattar även aktiviteter 
och verksamhet som lagts ut på leverantörer 
och samarbetspartners. Nordax har omfattan-
de rutiner för att kontinuerligt följa upp utlagd 
verksamhet, säkerställa regelefterlevnad och 
effektiv riskhantering. Under 2017 har en ny 
process för utläggning och uppföljning av utlagd 
verksamhet etablerats, detta för att stärka upp 
kontrollen av leverantörer och samarbetspart-
ners samt säkerställa god uppföljning av utlagd 
verksamhet.
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Klimatfrågorna är en av vår tids vikti-
gaste samhällsfrågor att adressera. Vi 
har begränsad direktpåverkan på miljön 
men utmanar oss för att minska vår 
påverkan.

DIGITAL KUNDKOMMUNIKATION
Vi befinner oss på en digitaliseringsresa där vi 
utvecklar interna processer och smarta lösning-
ar för våra kunder. Under 2017 har funktionen 
Mina sidor lanserats för våra svenska och norska 
kunder. Mina sidor gör att våra kunder får en 
lättillgänglig översikt av deras lån eller sparande 
digitalt. I arbetet för att öka vår digitala kund-
kommunikation har vi även börjat skicka rele-
vant information samt förmånliga erbjudanden 
via e-post. Ett exempel är att vi erbjuder våra 
kunder att byta elavtal till ett med 100% förnyel-
sebar el till rabatterat pris – bra för våra kunders 
plånbok och vår miljö.  

I vår marknadsföring använder vi oss av Svanen- 
eller FSC-märkt papper. Direkt marknadsföring 
via brev är en av våra spetskompetenser; 70% av 
vår nyutlåning är resultatet av riktad marknads-
föring. Under 2017 har vi börjat klimatkompen-
sera för vår tryckta marknadsföring i två projekt 
som arbetar för bevarandet av skog; Tropical Mix 
i Panama samt Nakau på Stillahavsöarna. Öarna 
påminner om vår skärgård och riskerar att för-
svinna till följd av ökande havsnivåer. Genom att 
bevara skog och stärka lokalsamhällen bidrar det 
till en säkrare framtid i området.  

MINSKAD PAPPERSÅTGÅNG
Vi strävar efter att minska vår pappersanvänd-
ning genom flera olika initiativ. Historiskt har 
pappersansökan skickats tillsammans med våra 
reklamutskick, något vi slutade med 2017 i de 
nordiska länderna. Vid upptagandet av lån har 
tidigare förbindelse med våra kunder skett per 
post. Idag uppmuntrar vi våra kunder att signera 
avtalen elektroniskt. 79% i Sverige, 86% i Norge 
och 92% i Finland använder sig idag av e-signe-

ring. Lansering av e-signering i Tyskland planeras 
under 2018. Vi ser utrymme för förbättring avse-
ende användningen av e-faktura som vi i dags-
läget erbjuder i Sverige och Finland. Vi kommer 
börja erbjuda e-faktura i Norge under 2018. Vår 
årsredovisning publicerar vi sedan 2016 endast 
elektroniskt.

LÅN TILL MILJÖFÖRBÄTTRANDE 
ÅTGÄRDER
Vi har under året etablerat ett samarbete med 
ett energibolag med förhoppning att under 2018 
börja erbjuda rabatterade lån som tas för miljö-
förbättrande åtgärder.

VÅRT KONTOR
På vårt kontor är vi måna om att ha en välfung-
erande källsortering. Elektronisk utrustning 
lämnas till specialister på återanvändning och 
livscykelhantering av IT-produkter. Vår elför-
brukning till kontor och serverhallskyla kommer 
endast från förnybara källor. I början av 2017 
upprättades ett ”Grönt hyresavtal”. I och med 
det håller vi årliga dialoger med vår fastighetsä-
gare. Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans 
för att skapa ett mer resurseffektivt kontor samt  
en ännu bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. 

RESOR
Vår miljöpåverkan från resor är begränsad men 
vi strävar efter att minska vårt avtryck även här. 
Vi har en resepolicy som samtliga medarbetare 
har informerats om, den syftar till att i första 
hand välja klimatvänliga resealternativ vid tjäns-
teresor.
 
INTERNT MILJÖENGAGEMANG
Under året har vi arbetat för att öka den inter-
na medvetenheten inom klimatfrågor, något vi 
kommer fortsätta med under 2018 genom till 
exempel föreläsningar och information.
      
För kvantitativa resultat inom området, se sidan 
113. 

 Effektiv 
resursanvändning
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Nordax ska vid varje tillfälle vara välkapita-
liserat i förhållande till sina risker och ha lik-
vida tillgångar så att banken alltid kan möta 
sina betalningsskyldigheter, även i situatio-
ner av finansiell stress. Den enskilt största 
risken som Nordax är exponerad för är 
kreditrisk kopplad till utlåningen till konsu-
menter. Det är en risk som Nordax är villig 
att ta som en naturlig del av affärsverksam-
heten. Nivån av kreditrisk begränsas dock 
av den låga risknivån i utlåningsportföljen 
som upprätthålls genom ett robust kre-
ditregelverk och en mogen kreditbedöm-
ningsprocess. Som en konsekvens av den 
affärsverksamhet som Nordax bedriver tar 
Nordax också andra risker. Dessa omfattar 
operativ risk, likviditetsrisk, marknadsrisk 
och strategisk risk. Nordax har generellt 
sett en låg aptit för dessa risktyper.
 
FOKUSOMRÅDEN 2017
I takt med att Nordax stärker sin digitala närvaro 
exponeras vi i allt större utsträckning för finan-
siell brottslighet online - cybersäkerhetsrisker. 
Nordax arbetar aktivt och kontinuerligt med att 
övervaka och bedöma vår riskexponering gällan-
de cybersäkerhetsrisker och kända hot genom 
omvärldsbevakning samt ”best praxis” för att öka 
motståndskraften mot externa attacker och hot. 
Styrande dokument, interna processer, kontroller 
och tekniska motåtgärder är implementerade för 
att säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgäng-
lighet och spårbarhet för Nordax’s information. 
Kontrolltestning, informationssäkerhetsbedöm-
ningar och säkerhetstester utförs regelbundet av 
både interna och externa parter för att säkerställa 
effektiva och lämpliga processer. 

MODELL MED TRE FÖRSVARSLINJER
En effektiv riskhantering och en sund riskkul-
tur är en förutsättning för att kunna säkerställa 
god intern styrning och kontroll, för att uppnå 
detta har Nordax etablerat modellen med de tre 

försvarslinjerna. De tre försvarslinjerna syftar till 
att etablera en robust riskhantering med tydlig 
ansvarsfördelning inom verksamheten. De tre för-
svarslinjerna utgör även ett effektivt sätt att han-
tera de ökande regulatoriska kraven som Nordax 
möter i praktiskt taget alla delar av verksamheten 
samt ska säkerställa att interna regler följs och 
även att eventuella avvikelser identifieras och 
hanteras på ett effektivt sätt. 

l Den första försvarslinjen utgörs av affärs-
verksamheten som är riskägare och utför den 
dagliga riskhanteringen. 

l Den andra försvarslinjen utgörs av funk- 
tionerna Riskkontroll och Compliance som 
bland annat övervakar, kontrollerar och  
rapporterar företagets risker och hur de  
följer interna och externa regelverk. 

l Den tredje försvarslinjen består av internre-
visionen som verkar på uppdrag av styrelsen 
och bland annat ska utföra en regelbunden 
granskning av såväl ledning som företagets 
interna kontroller, kontrollfunktionernas  
arbete och företagets riskhantering. 

De viktigaste riskerna som Nordax är exponera-
de för är:

KREDITRISK
Kreditrisk definieras som risken för att Nordax 
drabbas av förlust på grund av att en motpart 
inte fullföljer sina kontraktuella förpliktelser. 

För Nordax del är kreditrisken framförallt risken 
för att en kund inte kan återbetala sitt lån men 
kreditrisk uppstår också när Nordax placerar sin 
likviditet. Nordax grundades av kreditriskanalyti-
ker och den ansvarsfulla kreditgivning som präg-
lar utlåningen bygger på många års erfarenhet av 
vad som ger låga kreditförluster och hållbar lön-
samhet över tid. Nordax kreditriskpolicy faststäl-
ler de grundläggande kraven på de som Nordax 
vill låna ut pengar till – hög kreditvärdighet och 
låg risk. Inom ramen för dessa grundläggande 
krav har handläggarna personliga beslutandeli-

Sund riskkultur ger  
hållbar lönsamhet
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miter som styrs av handläggarens erfarenhet av 
kreditbedömning. 

Ansvarsfull kreditgivning innebär också att han-
tera de kunder som av olika anledningar brister i 
sin återbetalningsförmåga. Nordax kravavdelning 
arbetar proaktivt för att ta ansvar för kunder 
med betalningssvårigheter och för att hjälpa 
dem. Denna kombination av högt ställda krav på 
kreditvärdighet och snabba och effektiva insat-
ser när en kund får problem är en viktig del till 
att Nordax över lång tid redovisat låga kreditför-
luster. Nordax utlåningsportfölj växte under 2017 
medan kreditförlustnivån uppgick till 1.6%, det vill 
säga lägre än ambitionen om högst 2% kreditför-
lustnivå över en konjunkturcykel.  

STRATEGISKA RISKER
Strategisk risk definieras som risken för minskad 
intjäning på grund av felaktiga och misslyckade 
affärsstrategier, dåliga affärsbeslut, felaktigt 
genomförande av beslut eller bristande förmåga 
att hantera förändringar i samhället, regelsystem 
eller branschen. Strategisk risk omfattar även ris-
ken för skador på Nordax varumärke, rykte och 
trovärdighet på grund av agerandet av Nordax 
anställda, affärspartners, leverantörer eller andra 
finansiella institut

Nordax affärstrategi och strategiska mål ut-
vecklas och formuleras av ledningsgruppen 
tillsammans med styrelsen. Strategiska risker 
identifieras, analyseras och hanteras i affärspla-
neringsprocessen och utvecklingen, bevakas lö-
pande av både ledning och styrelsen. Strategisk 
riskhantering är en betydelsefull del av Nordax 
riskhanteringsramverk.

OPERATIVA RISKER
Operativa risker definieras som risken för  
förluster till följd av icke ändamålsenliga eller  
fallerade interna processer, mänskliga fel,  
bristfälliga system, externa händelser inbegripet 
legala risker och regelefterlevnadsrisker. 

Alla delar av Nordax verksamhet är exponerat 
för operativa risker och komplexiteten i arbetet 
med att hantera operativa risker har ökat i takt 
med de alltmer omfattande regulatoriska kraven 
på banker och det faktum att Nordax växer. För 
att hantera och minimera de operativa riskerna 
använder vi oss av flera olika verktyg och pro-
cesser som självutvärdering, incidenthantering, 
kontinuitets- och krishantering, kontrolltestning, 
uppföljning av riskindikatorer samt processen 
för godkännande av nya produkter, tjänster och 
processer. 

Under 2017 har arbetet med att kartlägga och 
dokumentera processer fortskridit på en mer 
detaljerad nivå, bland annat i syfte att identifiera 
operativa risker och identifiera nyckelkontroller 
i dessa. Fler riskindikatorer kopplat till opera-
tiva riskerna har implementerats i samråd med 
verksamheten.

LIKVIDITETS- OCH MARKNADSRISK  
(RÄNTE-, OCH VALUTARISK)
Likviditetsrisk definieras som risken att Nordax 
inte ska kunna infria sina betalningsförpliktelser 
utan att kostnaden för att erhålla betalnings-
medel ökar avsevärt. Marknadsrisk definieras 
som risken för att Nordax resultat eller 
eget kapital minskar till följd av ändringar i 
riskfaktorer på finansmarknaderna. 

Likviditetsrisken hanteras genom en välbalan-
serad sammansättning av tillgångar och skul-
der samt fördelning av löptider och valutor. En 
diversifierad finansieringsplattform och en väl 
tilltagen likviditetsreserv minskar Nordax likvidi-
tetsrisker. Nordax likviditetstäckningsgrad (LCR) 
och stabila nettofinansieringskvot (NSFR) över-
stiger väl de regulatoriska kraven. Nordax totala 
LCR var 616% vid årsskiftet att jämföra med det 
regulatoriska minimkravet på 80%. Nordax NSFR 
var 113% vid årsskiftet. Vid årsskiftet uppgick 
Nordax likviditetsreserv till 2,6 mdkr.

Ränterisken begränsas genom att matcha ränte-
bindningstiden för tillgångar och skulder. Effek-
terna av förändringar i valutakurser begränsas 
genom att matcha tillgångar och skulder i sam-
ma valuta. I syfte att skydda kapitaltäcknings-
graden mot valutakursförändringar har Nordax 
öppna valutapositioner.

FOKUSOMRÅDEN 2018
Under 2018 kommer vi fortsätta modernisera 
IT-infrastrukturen för att anpassa den till en hö-
gre grad av automatisering och digitalisering. De 
initiativ som har lanserats under 2017 i samband 
med detta syftar till att ytterligare stärka Nord-
ax’s motståndskraft genom en modern, robust, 
säker, tillförlitlig och redundant IT-miljö. Dessa 
initiativ kommer fortsätta under 2018 för att 
säkerställa att Nordax kan erbjuda en kundvän-
lig digital miljö som lever upp till de kommande 
de krav som ställs på informationssäkerhet och 
hantering av personuppgifter.

-  30  -

- RISKHANTERING - 



Under året fick Nordax en ny storägare 
i Nordic Capital som vid årsskiftet ägde 
22,4% av aktierna1. Under året öka-
de värdet på Nordax aktie med 2,4%. 
Vinsten per aktie var 3,69 SEK (4,02). 
Nordax styrelse har föreslagit en total 
utdelning till årsstämman på 2,00 SEK 
per aktie (1,60)2.

AKTIEKAPITAL
Nordax aktiekapital uppgår till cirka 111 MSEK, 
fördelat på 110,9 miljoner aktier det vill säga ett 
aktiekapital om 1 SEK per aktie.

INNEHAV AV EGNA AKTIER
Nordax årsstämma bemyndigade Nordax styrelse 
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna 
aktier. Innehavet av egna aktier får maximalt 
uppgå till tio procent av samtliga aktier i bola-
get. Syftet med bemyndigandet var att möjlig-
göra för bolaget att uppfylla skyldigheter till 
följd av tilldelningar av aktier till anställda inom 
ramen för koncernens långfristiga incitaments-
program. Därtill kan återköpta aktier användas 

som likvid eller finansiering vid eventuella fram-
tida förvärv av företag eller verksamheter.  
Under året återköptes 130.000 aktier och totalt 
har 230.000 aktier återköpts för att uppfylla 
skyldigheterna till följd av tilldelningar av aktier 
till anställda inom ramen för koncernens lång-
fristiga incitamentsprogram för 2015 och 2016. 

BÖRSHANDEL
Vid årsskiftet var Nordax börsvärde 5,9 miljarder 
SEK och aktiekursen 53,00 SEK. Under 2017 steg 
OMX Stockholm 30 index med 3,9% medan OMX 
Stockholm Banks index steg med 0,5%. Nordax 
aktiekurs ökade med 2,4% under året vilket gav 
en total avkastning inklusive verkställd utdelning 
på 5,5% för 2017. Högsta betalkurs under året var 
54,50 SEK. Den lägsta betalkursen var 41,60 SEK. 
Antalet omsatta aktier på Nasdaq Stockholm var i 
genomsnitt cirka 378 000 per dag.

Handeln i Nordax aktier sker på flera marknads-
platser som Nasdaq Stockholm, Cboe CXE, Cboe 
BXE, Turquoise och Aquis. Nasdaq Stockholm stod 
under 2017 för 82% av omsättningen.

Nordaxaktien

AKTIEKURSENS UTVECKLING
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1  Nordic Capital ägde vid årsskiftet 9,96% av aktierna och hade utöver detta ingått köpoptionsavtal enligt villka Nordic Capital hade rätt att förvärva ytterligare 12,44% av aktierna i Nordax enligt 
pressmeddelande publicerade av Nordic Capital den 13 oktober 2017 och 24 november 2017. Den 8 februari 2018 lämnade Nordic Capital och Sampo genom bolaget NDX intressenter ett offentligt 
budpliktserbjudande på samtliga aktier i Nordax. Den 15 februari 2018 meddelade Nordic Capital via pressmeddelande att man ägde motsvarande 64,34% av aktierna och tillsammans med Sampo totalt 71,98% 
av aktierna i Nordax. Läs mer på sidan 47.

2    I samband med det offentliga budpliktserbjudande som Nordic Capital och Sampo lämnade den 8 februari genom bolaget NDX intressenter beslutade Nordax styrelse att skjuta på årsstämman där      
utdelningsförslaget ska beslutas. Årsstämman kommer att hållas under våren 2018, senast den 29 juni. Läs mer på sidan 47.
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UTDELNING
Styrelsen föreslår till årsstämman en ordinarie 
utdelning om 1,60 SEK per aktie för 2017 (1,60), 
samt en extra utdelning om 0,40 SEK per aktie 
vilket ger en total utdelning på 221,5 MSEK. 
Ordinarie utdelning utgör 43% av nettoresultatet 
för 2017 vilket är i linje med Nordax utdelning-
spolicy. Extrautdelningen möjliggörs av Nordax 
starka kapitalposition. Det totala utdelningsförs-
laget motsvarar en utdelningsgrad på cirka 54%. 
Om Nordax lämnar föreslagen utdelning före 
redovisning av likvid i det offentliga uppköpser-
bjudande som redogörs för på sidan 47, kommer 
budvederlaget per aktie att minskas i mots-
varande mån

ÄGANDE
Per den 31 december 2017 hade Nordax 4 453 
aktieägare (4 302). Av dessa utgjorde 74 % 
aktieägare med ett innehav om 1 000 aktier eller 
mindre. Drygt 4 procent av ägarna stod tillsam-
mans för en ägarandel uppgående till drygt 95 
procent av bolaget. Nordax största aktieägare 
per den 31 december 2017 var fonder förvalta-
de av Nordic Capital med ett ägande om 22,4% 
(0). Det utländska ägandet ökade under året till 
48,8% (37,7).

     
INFORMATION 
Nordax ska ge såväl aktieägare som analytiker 
och andra intressenter snabb, tydlig, konsekvent 
och samtidig information om bankens verksam-
het och finansiella ställning. Genom transparens 
och öppenhet skapas förståelse för den finan-
siella rapporteringen, Nordax’s strategi och de 
beslut som fattas. Nordax’s årsredovisning och 
delårsrapporter finns tillgängliga på  
www.nordaxgroup.com.

INSTITUT OCH ANALYTIKER SOM 
FÖLJER NORDAX
ABG Sundal Collier, Carnegie, Citigroup, Danske 
Bank (ny under 2017), Morgan Stanley, Nordea, 
Pareto Securities, SEB och Sparebank 1 Markets  
följer löpande Nordaxaktien.

Vid slutet av 2017 hade fem institut en köp-
rekommendation, tre institut hade en neutral 
rekommendation, ett institut hade ingen rekom-
mendation och inget institut hade en säljrekom-
mendation avseende Nordaxaktien.

ÄGARKATEGORIER
%, per 31 december 2017

UTLÄNDSKA 
ÄGARE

49% 
(38%) 

SVENSKA 
JURIDISKA 
PERSONER

39% 
(50%) 

SVENSKA 
PRIVAT-

 PERSONER
12% 

(13%) 

1  I samband med det offentliga budpliktserbjudande som Nordic Capital och Sampo lämnade den 8 februari genom bolaget NDX intressenter 
beslutade Nordax styrelse att skjuta på årsstämman där utdelningsförslaget ska beslutas. Årsstämman kommer att hållas under våren 2018, 
senast den 29 juni. Läs mer på sidan 47.
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NORDAX 15 STÖRSTA ÄGARE 1

31 december 2017
Andel röster och 

kapital, % 

Nordic Capital through companies 2 22,4

Sampo Oyj 2 7,6

Allianz Global Investors 6,2

Carnegie Fonder 6,0

Handelsbanken Fonder 5,8

Öresund, Investment AB 5,3

Vanguard 3,4

TIAA – Teachers Advisors 3,2

SEB fonder 2,8

R12 Kapital 2 2,6

Morten Falch 2,4

Janus Henderson Investors 2,1

Olle Nordlöf 1,7

Swedbank Robur Fonder 1,7

Schroders 1,3

15 största ägarna 72,8

ÄGARSTRUKTUR 3 
31 december 2017

Antal aktie-
ägare

Andel röster och 
kapital, %

1–500 2 660 0,4

501–1 000 643 0,5

1 001 – 5 000 744 1,6

5 001 – 10 000 150 1,0

10 001 – 15 000 45 0,2

15 001 – 20 000 32 0,5

20 001 – 179 95,4

Totalt 4 453 100

ÄGARKATEGORIER 3, %

31 december 2017

Andel röster 
och kapital, % 

Andel röster 
och kapital, %

2017 2016

Utländska ägare 48,8 37,7

Svenska ägare 51,2 62,3

  Juridiska personer 39,4 49,8

  Privatpersoner 11,8 12,6

STÖRSTA ÄGARLÄNDERNA 3, % 
31 december 2017

Andel röster och 
kapital, % 

Sverige 51,4

Storbritannien 18,4

USA 8,3

Tyskland 6,3

Luxemburg 2,1

Övriga länder 13,5

DATA PER AKTIE 2017 2016

Resultat per aktie, SEK 3,69 4,02

Justerat resultat per aktie, SEK 3,90 3,58

Eget kapital per aktie, SEK 21,3 19,2

Utdelning, SEK 2,004 1,604

Utdelningsgrad, % 544 404

Direktavkastning, % 3,7 3,1

Antal utestående aktier, miljoner 110,7 110,8

Börskurs vid årets slut, SEK 53,00 51,75

Börskurs/Eget kapital per aktie 2,5 2,7

AKTIESTATISTIK 5 2017 2016

Högsta kurs, SEK 54,5 57,0

Lägsta kurs, SEK 41,6 35,3

Kurs per den siste december, SEK 53,0 51,75

Antal omsatta aktier/handelsdag, miljoner  0,4 0,3

Värde omsatta aktier, mkr/handelsdag 18,4 12,7

Totalt börsvärde per sista december, mdkr 5,9  5,7

1  Källa Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
2 Nordic Capital ägde vid årsskiftet 9,96% av aktierna och hade utöver detta ingått köpoptionsavtal enligt villka Nordic Capital hade rätt att för-

värva ytterligare 12,44% av aktierna i Nordax enligt pressmeddelande publicerade av Nordic Capital den 13 oktober 2017 och 24 november 2017. 
Den 8 februari 2018 lämnade Nordic Capital och Sampo genom bolaget NDX intressenter ett offentligt budpliktserbjudande på samtliga aktier 
i Nordax. Den 15 februari 2018 meddelade Nordic Capital via pressmeddelande att man ägde motsvarande 64,34% av aktierna och tillsammans 
med Sampo totalt 71,98% av aktierna i Nordax. Läs mer på sidan 47.

3 Källa: Euroclear
4  Styrelsens utdelningsförslag 2017. I samband med det offentliga budpliktserbjudande som Nordic Capital och Sampo lämnade den 8 februari 

2018 genom bolaget NDX Intressenter beslutade Nordax styrelse att skjuta på årsstämman där utdelningsförslaget ska beslutas. Årsstämman 
kommer att hållas under våren 2018, senast den 29 juni. Läs mer på sidan 47.      

5  Källa: Nasdaq Stockholm

STATISTIK NORDAXAKTIEN OCH ÄGANDE
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Verksamhetens art och inriktning
Nordax är en ledande nischbank med verksamhet i 
Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Danmark som 
erbjuder privatlån och sparprodukter. Banken har idag 
cirka 123 000 aktiva lånekunder och 32 000 aktiva 
inlåningskunder.

Nordax erbjuder stora privatlån till personer som, 
baserat på avsaknad av historiska förluster, bedöms 
utgöra en låg risk och ha hög kreditvärdighet.

Lånekunderna är typiskt sett medelålders yrkesarbe-
tande personer med inkomster som ligger över det 
nationella genomsnittet för hushållsinkomster. De lig-
ger också nära eller över de nationella genomsnittsta-
len för bostadsägande och har inte några betalnings- 
anmärkningar. Nordax erbjuder också sparprodukter i 
samtliga länder där utlåningsverksahet bedrivs, spar-
produkterna omfattas av den svenska statliga insätt-
ningsgarantin.

Nordax strävar efter en kontrollerad tillväxt av låne-
portföljen med bibehållet fokus på lånekundernas kre-
ditvärdighet. Riskbedömningsprocessen på Nordax 
börjar redan  i marknadsföringen av Nordax produkter. 
Riktad marknadsföring är en av Nordax kärnkompe-
tenser och omfattar Nordax viktigaste marknadsfö-
ringskanaler som adresserad direktreklam, oadresse-
rad direktreklam och marknadsföring via 
samarbetspartners. Nordax utesluter från marknads-
föringen sådana segment som sannolikt inte skulle 
ansöka om eller godkännas för ett lån. Detta leder till 
högre effektivitet i marknadsföringen och högre andel 
godkända låneansökningar. Riktad marknadsföring 
stod för cirka 50% av Nordax nyutlåning 2017. Nordax 
marknadsföringskanaler omfattar också utlåning  till 
befintliga kunder samt marknadsföringskanaler som 
inte är riktade, inklusive kreditförmedlare samt online-
kanaler. 2017 kom 20% av de beviljade lånen genom 
befintliga kunder, 25% av de beviljade lånen genom 
kreditförmedlare och 5% via onlineansökningar.

Innan ett lån godkänns genomför Nordax en grundlig 
kreditprövning av varje låneansökan i enlighet med 
kreditpolicyer och tillämpliga lagar och föreskrifter. 
Kreditprövningsprocessen omfattar en kombination 
av policyregler, prövningsregler, interna kreditvärde-
ringsmodeller och en beräkning av betalningsförmå-
gan. Det högsta belopp en kund erbjuds att låna 
beräknas utifrån en kreditlimitmatris som är baserad 

på kundens kreditvärdighet.
 
Nordax bedriver all sin verksamhet från ett kontor i 
Stockholm där alla anställda och funktioner finns. Det 
gör det möjligt att utöka verksamheten på ett kost-
nadseffektivt sätt och främjar informationsutbyte mel-
lan Nordax olika funktioner och marknader. Den cen-
traliserade bolagsstyrningen och riskhanteringen samt 
de centraliserade kontrollfunktionerna innebär att 
Nordax kan övervaka den interna styrningen och 
kontrollen på ett nära och effektivt sätt. Detta under-
lättar också resursallokeringen.

Nordax diversifierade finansiering består av värdepap-
perisering (så kallade asset-backed securities), finan-
siering mot säkerhet från internationella banker, inlå-
ning från allmänheten, seniora icke-säkerställda 
obligationer, eget kapital och efterställda skulder. 
Nordax värdepapperiseringar kräver tillgänglig och 
utförlig information om lånen i låneportföljen och att 
lånen utvecklas väl. Den diversifierade finansieringen 
minskar Nordax likviditetsrisk och innebär att Nordax 
kan skapa en större och mer optimerad finansierings-
mix över tid.

Räntorna som Nordax debiterar sina lånekunder är rör-
liga. I Norge och Sverige är kundmarginalen relaterad 
till finansieringskostnaden och lånekundernas räntor 
justeras när finansieringskostnaden ändras. Nordax 
har fattat ett policybeslut om att bara justera ränteni-
våerna på den norska och svenska låneportföljen om 
Nordax finansieringskostnader ökar eller minskar med 
minst 50 punkter. I Finland, Tyskland och Danmark är 
räntan som Nordax debiterar lånekunderna istället 
kopplad till en referensränta som är EURIBOR och 
CIBOR. När referensräntor ändras reflekteras ränte-
ändringen på både tillgångar och skulder, vilket leder 
till stabila räntenettomarginaler. På nya lån sätter 
Nordax räntan baserat på olika faktorer utöver finan-
sieringskostnad och referensräntor, exempelvis kredit-
bedömning av kunden och storlek på lånet.

Koncernstruktur och ägare
Nordax Group AB (publ) är moderbolag i Nordaxkon-
cernen. Bolagets operativa dotterbolag är Nordax 
Bank AB (publ). Nordax Bank har sedan 2014 tillstånd 
att bedriva bankrörelse. Nordax Nordic 2 AB, Nordax 
Nordic 4 AB (publ), Nordax Sverige AB och Nordax 
Sverige 4 AB (publ) är registrerade som finansiella 
institut hos Finansinspektionen och används uteslu-
tande för förvärv och finansiering av privatlån inom 
ramen för koncernens finansieringsstruktur.
      

2015 noterades Nordax Group AB (publ) på Nasdaq 
Stockholms huvudlista. Största ägare var vid årsskiftet 
Nordic Capital med ett ägande på totalt 22,4%1. För 
mer information om ägandet se sidorna 33 och 47.

1 Nordic Capital ägde vid årsskiftet 9,96% av aktierna och hade utöver detta ingått köpoptionsavtal enligt villka Nordic Capital hade rätt att förvärva ytterligare 12,44% av aktierna i Nordax enligt pressmeddelande publicerade 

av Nordic Capital den 13 oktober 2017 och 24 november 2017. Den 8 februari 2018 lämnade Nordic Capital och Sampo genom bolaget NDX intressenter ett offentligt budpliktserbjudande på samtliga aktier i Nordax. Den 15 

februari 2018 meddelade Nordic Capital via pressmeddelande att man ägde motsvarande 64,34% av aktierna och tillsammans med Sampo totalt 71.98 procent av aktierna i Nordax Läs mer på sidan 47.
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En viktig drivkraft för utvecklingen på privatlåne- 
marknaden är den makroekonomiska utvecklingen. 
Ekonomisk tillväxt som stigande BNP, stigande 
bostadspriser, högre disponibla inkomster och låg 
arbetslöshet driver vanligen på hushållens optimism, 
privatkonsumtion och därmed efterfrågan på privatlån.

Privatlånemarknaden kännetecknas av en hög grad av 
konkurrens och fragmentering. Nordax konkurrenter 
kan i huvudsak delas in i två grupper: fullservicebanker 
och nischbanker. Nischbankerna (där Nordax ingår) 
har de senaste åren tagit marknadsandelar från fullser-
vicebankerna. Nischbankerna har liknande produkter-
bjudanden som Nordax och erbjuder liknande ränte-
satser som generellt sett är något högre än de räntor 
som erbjuds av fullservicebanker. Det som skiljer sig åt 
mellan nischbankerna är bland annat vilka kundgrup-
per man arbetar mot, i vilka kanaler man når ut till sina 
potentiella kunder och hur man finansierar sin utlåning.

Det finns flera inträdeshinder som gör det svårt för nya 
aktörer med begränsad storlek eller begränsad erfa-
renhet av verksamhet i en reglerad miljö att etablera 
sig på privatlånemarknaden. Ett hinder är de stor-
driftsfördelar som i hög grad kännetecknar privatlåne-
marknaden. De strikta och komplicerade reglerna och 
föreskrifterna för kreditinstitut kräver att aktörerna 

inrättar starka funktioner och system för legala frågor, 
regelefterlevnad och ekonomi, vilket kräver betydande 
investeringar och kompetens. När sådana funktioner 
inrättats kan de normalt hantera stora lånevolymer, vil-
ket skapar avsevärda stordriftsfördelar och operativa 
hävstångseffekter. 

Nya aktörer måste också uppfylla de allt mer och fler 
komplicerade kraven och bestämmelserna kring till 
exempel kapitaltäckning och likviditetskrav. Regelef-
terlevnad kräver mycket kapital, starkt ledningsfokus 
och tillräckliga intäkter för att kunna investera i funk-
tioner för regelefterlevnad och riskkontroll. 

Förmågan att göra kreditbedömningar kräver beprö-
vade modeller som i sin tur är beroende av tillgång till 
omfattande historisk information om lånens utveck-
ling. Utvecklingen av dessa modeller kräver tid och 
erfarenhet av utlåning vilket är ett inträdeshinder för 
nya aktörer. Risken för att fatta felaktiga kreditbeslut 
är högre när en aktör etablerar sig på en ny marknad 
utan tidigare erfarenhet eller historiska resultat att 
utgå ifrån. 

Marknad och konkurrenter

Hållbarhetsrapport

Nordax bedriver sedan 2015 ett systematiskt hållbar-
hetsarbete inriktat på fyra fokusområden. Fokusområ-
dena som tagits fram i samråd med Nordax olika 
intressenter är ansvarsfull kreditgivning, god affärse-
tik, medarbetarnas välmående och effektiv resursan-
vändning.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Nordax Group AB valt 
att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbar-

hetsrapporten återfinns på sidorna 18-28 i detta 
tryckta dokument. Denna hålbarhetsrapport omfattar 
Nordax Group AB och dess dotterföretag Nordax 
Bank AB. 

2016 upprättade Nordax sin första hållbarhetsredovis-
ning och GRI-rapport enligt G4 core vilken var inklude-
rad i årsredovisningen för 2016. Årets redovisning 
enligt GRI återfinns på sidorna 111-116.
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Viktiga händelser 2017
Kvartal 1

Tjänsten Mina Sidor lanseras vilket ger kunder i Sverige 
och Norge möjlighet att hantera sitt sparande digitalt.

Nordax publicerar sin första hållbarhetsredovisning 
och GRI rapport enligt GRI G4 core.

Nordax huvudägare sedan 2010, det brittiska private 
equity bolaget Vision Capital, säljer sina sista aktier i 
Nordax.

Under kvartalet ansluter sig Nordax till ett finskt skuld-
register vilket ger mer Nordax tillgång till mer informa-
tion som kan användas i kreditbedömningen.

Nordax ingår en överenskommelse med kredithante-
ringsföretaget Lindorff som ger Nordax möjligheten 
att sälja upp till hälften av nya förfallna fordringar i 
Sverige, Norge och Finland till Lindorff (s.k. forward 
flows).       

Lennart Erlandson rekryteras som ny CFO från Skandi-
abanken.

Hans Larsson lämnar styrelsen för att undvika eventu-
ella intressekonflikter då han blir utnämnd till ordfö-
rande för Nordnet.     

Kvartal 2

Under kvartalet är nyutlåningen den för Nordax hittills 
högsta.

Nordax bolagstämma genomförs och några av de vik-
tigaste besluten var;
• Fastställande av en aktieutdelning om 1,60 SEK per 
aktie (0,50 kr per aktie)
• Susanne Hannestad väljs som ny styrelseledamot
• Deloitte AB valdes till ny revisor och Malin Lüning 
utsågs till huvudansvarig revisor.
• Bolagsordningen ändrades avseende deltagande 
och anmälan till bolagsstämman

Kvartal 3

Jacob Lundblad, vice VD sedan 2010, utses av styrel-
sen till ny VD från och med 1 september efter att Mor-
ten Falch meddelat sin önskan att lämna posten som 
VD. Morten Falch som var en av medgrundarna till 
Nordax är kvar som styrelseledamot.  
      
För att skapa en mer affärsnära ledningsgrupp med 
kunden, den digitala utvecklingen och ledarskapet i 
fokus så genomfördes förändringar i Nordax koncern-
ledning under kvartalet. Den nya koncernledningen 
består av Jacob Lundblad (VD), Per Alinder (mark-
nadschef och ny i koncernledningen), Christine Ahlm 
(kreditriskchef), Lennart Erlandson (CFO), Malin Frick 
(personalchef och ny i ledningen), Malin Jönsson (chef 
Customer Operations och ny i ledningen), Kristina 
Tham Nordlind (chefsjurist), Ragnhild Tell (IT-chef, ny i 
ledningen). Adjungerade medlemmar i koncernled-
ningen är Andreas Frid (IR-ansvarig), Patrick MaCart-
hur (Head of Business Development & Strategy och  
Olof Mankert (riskchef).

       
Den nya funktionen Business Development & Strategy 
skapas med uppdraget att kartlägga affärsmöjligheter 
som till exempel eventuella nya geografiska markna-
der samt nya produkter för Nordax i framtiden

Nordax kunder blir allt mer nöjda med den service de 
får. Under kvartalet placerar Nordax sig som på plats 
3, av 19 undersökta bolag, i finansbranschen i den 
kundserviceundersökning som företaget Bright 
löpande gör, ett stort steg framåt från plats 14 i en 
undersökning gjorde för mindre än 2 år sedan.

Kvartal 4

Nordax kommunicerar att  produkterbjudandet under 
2018 kommer breddas  till att också omfatta  bolån i 
Sverige. Inriktningen är på en nisch av marknaden där  
kunder idag nekas möjligheten till investering i ett 
boende på grund av storbankernas standardiserade 
processer och kreditbedömningar. Marknaden drivs 
också av den framväxande så kallade “gig”-ekonomin. 
På arbetsmarknaden ersätts fasta anställningar  i 
större utsträckning av projektuppdrag eller eget före-
tagande.       

Under kvartalet blir Nordic Capital största ägare i 
Nordax. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgår ägan-
det till 22,4%1. Även Sampo blir ny storägare med ett 
ägande på cirka 7,6%1.  

Tjänsten Mina sidor breddas under kvartalet till lånek-
under i Sverige och Norge. Där kan kunder få informa-
tion om sitt lån och ges ökade möjligheter till självser-
vice. Succesivt kommer fler funktioner adderas och 
tjänsten kan användas för att ge riktade erbjudanden 
till befintliga kunder.

Nordax emitterar obligationer med säkerhet i en port-
följ av norska privatlån (så kallad värdepapperisering). 
Emissionens storlek var 2,2 miljarder NOK och förstär-
ker Nordax långsiktiga och diversifierade finansiering.

Nordax Bank AB, som är ett helägt dotterbolag till 
Nordax Group AB, meddelar Finansinspektionen att  
det kommer att ske förändringar i hur banken beräknar 
sin kapitaltäckning i Nordax Bank AB.  Justeringen har 
ingen påverkan på kapitaltäckningen eller redovis-
ningen för koncernen (konsoliderade situationen) eller 
moderbolaget Nordax Group AB utan avser enbart 
dotterbolaget Nordax Bank AB.

1 Nordic Capital ägde vid årsskiftet 9,96% av aktierna och hade utöver detta ingått köpoptionsavtal enligt villka Nordic Capital hade rätt att förvärva ytterligare 12,44% av aktierna i Nordax enligt pressmeddelande publicerade 

av Nordic Capital den 13 oktober 2017 och 24 november 2017. Den 8 februari 2018 lämnade Nordic Capital och Sampo genom bolaget NDX intressenter ett offentligt budpliktserbjudande på samtliga aktier i Nordax. Den 15 

februari 2018 meddelade Nordic Capital via pressmeddelande att man ägde motsvarande 64,34% av aktierna och tillsammans med Sampo totalt 71,98% av aktierna i Nordax Läs mer på sidan 47.
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Flerårsöversikt

1 Antalet heltidsanställda per balansdagen.

KONCERNEN

NYCKELTAL 2017 2016 2015 2014 2013

Resultaträkning

Rörelseintäkter, MSEK 1 189 1 176 888 803 653

Justerade rörelseintäkter, MSEK 1207 1 113 943 805 668

Rörelseresultat, MSEK 529 573 250 325 251

Justerat rörelseresultat, MSEK 559 510 392 358 275

Räntenettomarginal, % 9,1 9,3 8,9 8,5 7,9

Resultat före kreditförluster, MSEK 738 737 407 439 365

Nettoresultat, MSEK 409 446 195 254 203

Resultat per aktie, SEK 3,69 4,02 1,76 2,29 -

Justerat resultat per aktie, SEK 3,90 3,58 2,76 2,52 -

Balansräkning

Utlåning till allmänheten, MSEK 13 488 12 794 10 841 10 042 8 393

Inlåning från allmänheten, MSEK 7 511 7 141 6 001 6 479 4 753

Nyutlåning, MSEK 4 655 4 636 4 070 3 843 3 180

Nyckeltal

Kärnprimärkapitalrelation i % 14,7 14,0 12,6 12,3 12,0

Total kapitalrelation, % 16,7 16,0 14,6 13,9 14,5

Avkastning på eget kapital i % 18,3 23,2 11,9 18,0 17,1

Avkastning på tillgångar i % 2,4 2,8 1,4 1,8 1,9

K/I tal i % 37, 9 37,3 54,2 45,3 44,0

Justerat K/I-tal, % 25,8 27,3 28,5 29,4 31,0

Kreditförlustnivå i % 1,6 1,4 1,5 1,2 1,4

Justerad avkastning på eget kapital exklusive immateriella 
tillgångar, % 22,4 24,6 23,2 25,6 26,1

Justerad avkastning på genomsnittlig utlåning, netto, % 4,2 4,3 3,8 3,9 3,5

Antal anställda1 197 199 212 187 162

Sammandrag av resultaträkningar 

Räntenetto 1 194 1 100 927 781 629

Provisionsnetto 19 16 16 15 15

Nettoresultat av finansiella transaktioner -24 60 -55 7 5

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 4

Summa intäkter 1 189 1 176 888 803 653

Summa rörelsekostnader -451 -439 -481 -364 -287

Kreditförluster -209 -164 -157 -114 -114

Rörelseresultat 529 573 250 325 251

Skatt -120 -127 -55 -71 -49

Årets resultat 409 446 195 254 203

Sammandrag av balansräkningar

Utlåning till kreditinstitut 1 808 1 672 1 810 2 212 1 608

Utlåning till allmänheten 13 488 12 794 10 841 10 042 8 393

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 184 959 1 157 1 585 550

Immateriella tillgångar 300 305 320 316 330

Övriga tillgångar 98 43 34 35 29

Summa tillgångar 16 878 15 773 14 162 14 190 10 910

Skulder till kreditinstitut 3 054 3 205 2 880 2 259 2 314

Inlåning från allmänheten 7 511 7 141 6 001 6 479 4 753

Emitterade värdepapper 3 547 2 910 3 187 3 581 2 259

Övriga skulder 174 150 115 134 99

Efterställda skulder 247 247 246 199 198

Eget kapital 2 345 2 120 1 733 1 538 1 287

Summa skulder och eget kapital 16 878 15 773 14 162 14 190 10 910
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Finansiella resultat 2017
Periodens resultat uppgick till 409 MSEK (446). Resul-
tatminskningen är hänförlig till negativa valutaeffekter. 
Det justerade rörelseresultatet som exkluderar valu-
takurseffekter och poster av engångskaraktär ökade 
med 10% till 559 MSEK (510), vilket var ett resultat av 
förbättrat räntenetto.

Räntenettot ökade med 9% till 1 194 MSEK (1 100) till 
följd av ökade utlåningsvolymer. Räntenettot ökade i 
samtliga marknader. Räntenettomarginalen minskade 
något till 9,1% (9,3%). Såväl ränteintäkter som ränte-
kostnader minskade i relation till utlåningen.  

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 
-24 MSEK (60), främst på grund av negativa valutaef-
fekter där en starkare svensk krona gentemot NOK 
påverkade negativt. Motsvarande period föregående 
år försvagades den svenska kronan mot NOK och EUR 
vilket stärkte resultatet. Nordax har öppna valutaposi-
tioner för att skydda kapitaltäckningsrelationerna från 
valutakursfluktuationer. Effekten från valutarörelserna 
på det regulatoriska kapitalet får motsvarande påver-
kan på nettoresultatet av finansiella transaktioner. För 
information om valutakurskänslighet se sidan 46.

Provisionsnettot som i huvudsak består av intäkter från 
försäljningen av låneskyddsförsäkringar ökade till 19 
MSEK (16).

Totala rörelseintäkter ökade med 1% till 1 189 MSEK (1 
176), drivet av högre utlåningsvolymer.

Det justerade K/I-talet (rullande 12 månader), vilket 
exkluderar marknadsföringskostnader, förbättrades 
till 25,8% (27,3%). Allmänna administrationskostnader 
ökade med 3% till 299 MSEK (291). IT-kostnader ökade 
mest, till följd av digitaliseringssatsningar medan per-
sonalkostnader och övriga kostnader minskade. 
      
Övriga rörelsekostnader, som utgörs av marknads-
föringskostnader, minskade något till 128 MSEK (136). 
Marknadsföringskostnaderna minskade, framförallt  
i Norge. Marknadsföringseffektiviten förbättrades, 
mätt som marknadsföringskostnader i förhållande till 
nyutlåning, främst i Finland och Tyskland.

Av- och nedskrivningar uppgick totalt till 24 MSEK (25). 
 
Inga kostnader av engångskaraktär redovisades under 
2017. Föregående år redovisades engångsposter som 
minskade kostnaderna med totalt 13 MSEK. Engångs-
posterna 2016 avsåg återvinning av moms och andra 
kostnadsreduktioner relaterade till börsintroduktionen 
2015.       

De totala rörelsekostnaderna ökade och uppgick 
till 451 MSEK (439). Exklusive engångsposterna 
föregående år var kostnaderna stabila.

Kreditförlustnivån ökade till 1,6% (1,4%). Kreditförlust-
nivån minskade i Finland, var relativt stabil i Sverige 
medan den ökade i Norge och Tyskland. Kreditför-
lusterna var väl under ambitionsnivån om 2% över en 
konjunkturcykel.

Skattekostnaden uppgick till 120 MSEK (127). Den effe-
ktiva skattesatsen var 23% (22%).

Justerad avkastning på eget kapital exklusive imma-
teriella tillgångar (rullande 12 månader) minskade till 
22,4% (24,6%), på grund av ett betydligt högre eget 
kapital. Justerad avkastning på genomsnittlig utlåning 
(rullande 12 månader) uppgick till 4,2% (4,3%).

Resultat per aktie minskade till 3,69 (4,02). Justerat re-
sultat per aktie ökade med 9% till 3,90 SEK (3,59).

Styrelsen föreslår till årsstämman1 en ordinarie utdelning 
på 1,60 SEK per aktie (1,60) samt en extra utdelning om 
0,40 SEK per aktie.

Justeringarna har gjorts för att visa verksamhetens underliggande resultat, vilket reflekterar oförändrade valutor 
och exkluderar poster av engångskaraktär. En brygga mellan redovisade och justerade siffror finns på sidan 109. 

1 I samband med det offentliga budpliktserbjudande som Nordic Capital och Sampo lämnade den 8 februari genom bolaget NDX intressenter beslutade Nordax styrelse att skjuta på årsstämman där utdelningsförslaget ska 

beslutas Årsstämman kommer att hållas under våren 2018, senast den 29 juni. Läs mer på sidan 47.
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Utlåningsvolymer
Nyutlåningen under 2017 var stabil och uppgick till       
4 655 MSEK (4 636). Starkast var utvecklingen i Fin-
land där nyutlåningen ökade med 64% till följd av ökad 
efterfrågan, förbättrade processer och på grund av att 
Nordax anslutit sig det finska skuldregistret. I Tyskland 
ökade nyutlåningen med 23%, i Sverige var nyutlå-
ningen stabil medan den minskade med 27% i Norge 
efter att kreditgivningsvillkoren skärpts under slutet av 
2016 och till följd av ökad konkurrens.

      

Låneportföljen växte med 5% till 13 488 MSEK (12 
794). I oförändrade valutor var tillväxten 7%. Den 
starkaste relativa tillväxten var i Tyskland (27% ökning i 
lokal valuta) och Finland (26%), i Sverige var tillväxten 
6%. I Norge minskade utlåningsvolymen med 2% i lokal 
valuta.

Förändringen i låneportföljen påverkas av nyutlåning, 
nedskrivningar, planenliga amorteringar och förtidsin-
lösen.

LÅNEPORTFÖLJENS UTVECKLING 2013–2017 
Miljarder SEK

NYUTLÅNING 2013–2017 
MSEK

2013 2014 2015 2016 2017

8,4
10,0

10,8

12,8
13,5

2013 2014 2015 2016 2017

3 180

3 843

4 636
4 070

4 655
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Att ha en diversifierad finansieringsstruktur och inte 
förlita sig på en enskild finansieringskälla är en grund- 
sten i Nordax affärsmodell. Nordax finansieringsmix 
består av värdepapper med säkerheter, seniora
icke säkerställda obligationer, bankfinansiering från 
internationella banker mot säkerhet samt inlåning från 
allmänheten. Nordax erbjuder attraktiva inlåningspro-
dukter med konkurrenskraftiga räntor till sina kunder 
på alla fyra huvudmarknader och i tre olika valutor: 
SEK, NOK och EUR.

Under året har inlåningen från allmänheten ökat till 
7 511 MSEK (7 141 per sista december 2016), öknin-
gen skedde främst i Tyskland som blivit en effektiv 
marknad för att finansiera den växande utlåningen 
i EUR. I slutet av perioden var de nominella belop-
pen för finansieringen: 3 074 MSEK (2 427) i värde-
papper med säkerheter, 500 MSEK (500) i seniora 
icke-säkerställda obligationer och 3 130 MSEK (3 218) 
i bankfinansiering från internationella banker. Under 
2017 emitterade Nordax obligationer med säkerhet i en 
portfölj av norska privatlån (en så kallad värdepapper-
isering). Emissionens storlek var 2,2 miljarder NOK och 
möttes av ett stort intresse från internationella invest-
erare. Transaktionen förstärkte Nordax långsiktiga och 
diversifierade finansiering. Obligationerna förfaller i 
december 2040 men med första möjliga inlösendatum i 
oktober 2020.      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    

Nordax likviditetsreserv uppgick till 2 610 MSEK  
(2 189 per 31 december 2016). Av dessa investeringar 
var 55% (56) i nordiska banker, 19% (9) i svenska säk-
erställda obligationer och 26% (35) svenska kommun-
papper. Samtliga investeringar hade ett kreditbetyg 
mellan AAA och A+ från Standard & Poor’s, med ett 
genomsnitt på AA. Den genomsnittliga löptiden var 
256 (43) dagar. Samtliga bankplaceringar är tillgängliga 
och samtliga värdepapper är godtagbara säkerheter 
för refinansiering hos centralbanker. Nordax har en 
robust likviditet som överstiger nuvarande och förvän-
tade framtida regulatoriska krav. Likviditetstäcknings-
graden (LCR), som avspeglar den korta likviditets-
risken uppgick till 616% (553 per 31 december 2016), 
att jämföra med kravet på minst 80% (100 från 1 
januari 2018). Nordax nettofinansieringskvot (NSFR), 
som förenklat mäter den mer långsiktiga strukturella 
likviditetsrisken, uppgick till 113% (127 per 31 decem-
ber 2016).
      
Utlåning till kreditinstitut, vilket motsvarar banktill-
godohavanden ökade och uppgick till 1 808 MSEK  
(1 672 per 31 december 2016) varav 381 MSEK (437) 
utgjordes av pantsatta likvida tillgodohavanden för 
finansieringsstrukturen och resten var tillgänglig 
likviditet. 

Totala tillgångar per den 31 december 2017 uppgick 
till 16 878 MSEK (15 773).

Finansiering och likviditet 
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Kapital- och likviditetsmått

2017  2016

Totalt riskexponeringsbelopp, MSEK 12 415 11 714

Primärkapital, MSEK 1 829 1 640

Kärnprimärkapitalrelation, %  14,7     14,0 

Total kapitalrelation, %  16,7     16,0 

Bruttosoliditetsgrad, %  11,2     10,8 

Likviditetstäckningsgrad, %  (LCR)  616     553 

Stabil finansieringskvot, % (NFSR)  113  127 

Kapitalgenereringen var fortsatt stark till följd av 
den goda lönsamheten. Under perioden delades 177 
MSEK ut som utdelning till aktieägarna och i slutet av 
perioden uppgick det egna kapitalet till 2 345 MSEK         
(2 120 den 31 december 2016). 

REGULATORISKT KAPITAL
Nordax har en stark kapitalsituation och per den 
31 december var den totala kapitalrelationen 16,7% 
(16,0%). Samtliga kapitalrelationer inkluderar en 
avsättning av utdelning i enlighet med styrelsens förs-
lag om en ordinarie utdelning på 1,60 SEK per aktie 
och en extrautdelning på 0,40 SEK per aktie. Förbät-
tringen av kapitalrelationen under året är en följd av 
Nordax goda lönsamhet och även med en föreslagen 
ökad utdelning så stärktes kapitalrelationerna under 
året.      
 
Kärnprimärkapitalrelationen var 14,7% (14,0%) att jämföra 
med kärnprimärkapitalkravet som beräknas till 9,7% 
inklusive det internt bedömda pelare 2-kravet och kapital- 
målet att ha en kärnprimärkapitalrelation om minst 12%.  
    
Kärnprimärkapitalkravet utgörs av minimikravet för 
kärnprimärkapital på 4,5%, buffertkravet för kapitalkon-
servering på 2,5%, 1,4% för kontracyklisk kapitalbuffert 
och 1,3% för det internt bedömda pelare 2- kravet.  
     
Riskexponeringsbeloppet ökade till 12 415 MSEK (11 
714) varav 10 828 MSEK (10 208) avser kreditrisk, 

787 MSEK (752) avser marknadsrisk som främst avs-
er valutarisk som en följd av strategin att valutasäkra 
kapitaltäckningsrelationerna och 800 MSEK (754) avser 
operativ risk.       
     
FRAMTIDA PÅVERKAN PÅ KAPITALRELATIONER 
Från och med 2018 införs den nya redovisnings-
standarden IFRS9 som vid införandet medför 
ökade avsättningar för förväntade kreditförluster. 
Vid övergången till nytt regelverk 2018 uppstår en 
engångseffekt för ökade reserveringar för förvänta-
de kreditförluster som uppgår till 177 MSEK samt en 
minskning av eget kapital på motsvarande belopp 
före skatteeffekter. Nordax har beslutat att tillämpa 
de antagna övergångsreglerna för infasning av den 
effekt övergången till IFRS 9 innebär för Nordax kärn-
primärkapital, se sidorna 76-77 för mer information.

Under slutet av 2017 påbörjades en översyn avseende 
strategin kring hur Nordax portfölj av förfallna ford-
ringar ska hanteras framöver (förväntas slutföras 
senast under tredje kvartalet 2018)  samt en översyn 
av strategin att valutasäkra kapitaltäckningsrelation-
erna (förväntas slutföras under första kvartalet 2018). 
Syftet med utvärderingarna är att se om Nordax kan 
öka kostnads- och kapitaleffektiviteten ytterligare 
vilket kan komma att frigöra kapital. 

Kapitalsituation 

1 Se sidan 110 för definitioner av nyckeltal.
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Sverige var Nordax första marknad där utlåningsverk-
samheten startade 2004 och inlåningsverksamhten 
2008. Det totala antalet lånekunder i Sverige är drygt 
41 000 och antalet inlåningskunder är knappt 18 000. 

Snittlånet i Sverige uppgår till 161 000 SEK.  Våra 
lånekunder i Sverige har en snittinkomst på 32 000 
SEK, 56% äger sin egen bostad och genomsnittsåldern 
för våra lånekunder är 52 år,

Låneportföljen i Sverige växte med 6% i jämförelse 
med föregående år till 4 685 MSEK. Nyutlåningen  var 
stabil i jämförelse med 2016 och uppgick till 1 592 
MSEK.

Räntenettomarginalen för perioden förbättrades 
något till 8,8% (8,7%).      

Kreditkvaliteten var fortsatt god i den svenska port-
följen även om kreditförlustnivån, ökade något till 1,3% 
(1,2%). Från det tredje kvartalet 2017 påbörjades så 
kallade forward-flow försäljningar där Nordax säljer 
en del av nya förfallna fordringar (+90 dagar) till ett 
överenskommet pris. Försäljningarna under perioden 
avsåg små volymer och hade en mindre påverkan på 
utlåningsvolymer och redovisade kreditförluster.

NORGE 2017 2016

Räntenetto, MSEK 451 436

Räntenetto, MNOK 436 430

Räntenettomarginal, % 9,0 9,3

Kreditförluster, netto MSEK -106 -81

Kreditförlustnivå (riskkostnad), % 2,1 1,7

Utlåning i slutet av perioden, MSEK 4 806 5 218

Utlåning i slutet av perioden, MNOK 4 806 4 923

Nyutlåning, MSEK 1 441 1 966

Nyutlåning, MNOK 1 399 1 921

Låneportföljens tillväxt, MSEK -411 1 093

 varav valutaeffekter, MSEK -288 492

Tillväxt exklusive valutaeffekter, % -2,3 14,6

Nordax startade utlåningsverksamheten i Norge 2005 
och inlåningsverksamheten 2009. Det totala antalet 
lånekunder i Norge är knappt 37 000 och antalet inlå-
ningskunder är knappt 7 000. 

Snittlånet i Norge uppgår till 194 000 NOK.  Våra 
lånekunder i Norge  har en snittinkomst på cirka 40 
000 NOK, 80% äger sin egen bostad och genom-
snittsåldern för våra lånekunder är 50 år.

Låneportföljen uppgick till 4 806 MSEK vilket är en 
minskning med 2% i lokal valuta jämfört med motsva-
rande period föregående år.  Nyutlåningen minskade  
med 27% jämfört med föregående år drivet framförallt 
av en minskning av nyutlåningen i kreditförmedlarka-
nalen till följd av en skärpning av kreditgivningsvillko-

ren från det fjärde kvartalet 2016  vilket har minskat 
beviljandegraden under året.

Räntenettomarginalen minskade i jämförelse med
2016 och uppgick till 9,0% (9,3%).   
 
Kreditförlustnivån, netto, ökade till 2,1% för 2017 (1,7%). 
Kreditförlustnivån har påverkats negativt av en sämre 
kravutveckling och en något minskande utlåningsport-
följ. 

SVERIGE 2017  2016

Räntenetto, MSEK 399 366

Räntenettomarginal, % 8,8 8,7

Kreditförluster, netto, MSEK -61 -51

Kreditförlustnivå (riskkostnad), % 1,3 1,2

Utlåning i slutet av perioden, MSEK 4 685 4 419

Nyutlåning, MSEK 1 592 1 598

Låneportföljens tillväxt, MSEK 265 394

Tillväxt % 6,0 9,8

Segment
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Nordax startade sin utlåningsverksamheten i Finland 
2007 och inlåningsverksamheten 2011. Det totala anta-
let lånekunder i Finland är knappt 31 000 och antalet 
inlåningskunder är drygt 1 000.

Snittlånet i Finland  uppgår till cirka 14 000 EUR.  Våra 
lånekunder i Finland har en snittinkomst på 3 700 EUR, 
74% äger sin egen bostad och genomsnittsåldern för 
våra lånekunder är 51 år,

Låneportföljen i Finland uppgick vid årsskiftet till
2 917 MSEK vilket är en ökning med 655 MSEK eller
26% jämfört med samma period förra året i
oförändrad valuta. Nyutlåningen i lokal valuta ökade 
med 62% jämfört med 2016 och ökade succesivt 
under året. Ökad efterfrågan, breddning av utlåning-
skanalerna, förbättringar av låneansökningspro-
cesserna och anslutningen till det finska skuldregistret 
har bidragit till den ökade nyutlåningen.

Räntenettomarginalen minskade i jämförelse med 
motsvarande period föregående år till 10,0% (10.8%). 
Nyutlåningen i Finland sker på lägre räntenivår än his-
toriskt men marginalerna i Finland är fortfarande den 
högsta av Nordax marknader.

Kreditkvaliteten var fortsatt stark och kreditförlust-
nivån, netto, minskade till 0,2% (0,4%) jämfört med 
2016. Kreditkvaliteten i Finland har utvecklats starkt 
med högre återvinningar och en stabil kravutveckling. 
Från det tredje kvartalet 2017 påbörjades så kallade 
forward-flow försäljningar där Nordax säljer en del av 
nya förfallna fordringar (+90 dagar) till ett överen-
skommet pris. Försäljningarna under perioden avsåg 
små volymer och hade en mindre påverkan på 
utlåningsvolymer och redovisade kreditförluster.   
    

Den tyska marknaden är Nordax yngsta marknad där 
verksamheten startades 2012 och inlåningsverksam-
heten 2016. Totala antalet lånekunder i Tyskland är  
9 600 och antalet inlåningskunder knappt 6 500. 

Snittlånet i Tyskland uppgår till knappt 14 000 EUR.  
Våra lånekunder i Tyskland har en snittinkomst på cirka 
4 000 EUR, 38 % äger sin egen bostad och genom-
snittsåldern för våra lånekunder är 50 år.

Låneportföljen uppgick till 993 MSEK vilket är en 
ökning med 27% i lokal valuta jämfört med mots-
varande period föregående år. Nyutlåningen ökade 
med 23% i lokal valuta i jämförelse med 2016. Mot slu-
tet av året breddades distributionen genom att Nord-
ax inledde sitt första samarbete med en låneförmed-
lare på den tyska marknaden efter att tidigare enbart 
arbetat med marknadsföring genom direktreklam. 
2017 har effektiviteten i marknadsföringen förbättrats 
avsevärt. Under 2018 inleder Nordax ett samarbete 

med en extern samarbetspartner som har en eta-
blerad plattform för att digitalisera och effektivisera 
ansökningsflödet. Syftet är att öka konkurrenskraften 
och skalbarheten samt möjliggöra en bredare dis-
tributionsplattform i Tyskland framöver, samarbetet 
förväntas vara etablerat under sommaren 2018. 
      
Räntenettomarginalen minskade till 9,1% (9,3%) jämfört 
med helåret 2016.  
      
Kreditförlustnivån, netto,  ökade under året till 4,1% 
(3,5%). Under 2016 justerades reserveringsnivån för 
förfallna lån vilket minskade kreditförlustnivån. 
Reserveringsnivåerna för förfallna lån i Tyskland är 
fortsatt konservativa i jämförelse med reserver-
ingsnivån för Nordax totala portfölj. Lån som är för-
fallna mer än 180 dagar värdesätts till 20% i jämförelse 
med 39% som är genomsnittet för hela Nordax 
utlåningsportfölj (inklusive Tyskland).  

FINLAND 2017 2016

Räntenetto, MSEK 259 229

Räntenetto, MEUR 27 24

Räntenettomarginal, % 10,0 10,8

Kreditförluster, netto MSEK -6 -9

Kreditförlustnivå (riskkostnad), % 0,2 0,4

Utlåning i slutet av perioden, MSEK 2 917 2 262

Utlåning i slutet av perioden, MUR 297 236

Nyutlåning, MSEK 1 159 706

Nyutlåning, MEUR 120 74

Låneportföljens tillväxt, MSEK 655 298

 varav valutaeffekter, MSEK 74 104

Tillväxt exklusive valutaeffekter, % 25,7 9,9

TYSKLAND 2017 2016

Räntenetto, MSEK 80 61

Räntenetto, MEUR 8 6

Räntenettomarginal, % 9,1 9,3

Kreditförluster, netto MSEK -36 -23

Kreditförlustnivå (riskkostnad), % 4,1 3,5

Utlåning i slutet av perioden, MSEK 993 761

Utlåning i slutet av perioden, MUR 101 79

Nyutlåning, MSEK 463 366

Nyutlåning, MEUR 48 39

Låneportföljens tillväxt, MSEK 232 213

 varav valutaeffekter, MSEK 25 35

Tillväxt exklusive valutaeffekter, % 27,2 32,5
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NORDAX VALUTAKÄNSLIGHET

Valuta Förändring Påverkan på Nordax rörelseresultat

NOK +/- 5% +/- 21 MSEK

EUR +/- 5% +/- 18 MSEK

DKK +/- 5% +/- 0 MSEK

Styrelsen föreslår till årsstämman en ordinarie utdelning 
om 1,60 SEK per aktie för 2017 (1,60), samt en extra 
utdelning om 0,40 SEK per aktie vilket ger en total 
utdelning på 221,5 MSEK. Ordinarie utdelning utgör 
43% av nettoresultatet för 2017 vilket är i linje med 
Nordax utdelningspolicy. Extrautdelningen möjliggörs 
av Nordax starka kapitalposition. Det totala utdeln-

ingsförslaget motsvarar en utdelningsgrad på cirka 
54%. Om Nordax lämnar föreslagen utdelning före 
redovisning av likvid i det offentliga uppköpserbju-
dande som redogörs för i avsnittet Väsentliga händel-
ser efter rapportperiodens slut på sidan 47, kommer 
budvederlaget per aktie att minskas i motsvarande 
mån. 

Föreslagen utdelning

MÅL UTFALL
Behålla en avkastning på över 3%
på genomsnittliga lån netto över en konjunkturcykel

4,2% (4,3% 2016) 

Bibehålla cirka 40% utdelning av årets resultat efter skatt 54% enligt styrelsens utdelningsförslag (40%)

Kärnprimärkapitalrelation över 12%,  
en total kapitalrelation över 14%
samt en buffert på minst 1,5 procentenheter över
kraven på kärnprimärkapitalrelationen och total kapitalrelation

Kärnprimärkapitalrelation 14,7% (14,0%)  
Total kapitalrelation 16,7% (16,0%)  
5,0 procentenheter över kravet på kärnprimärkapitalrelationen 
och 3,5 procentenheter över kravet på total kapitalrelation

I samband med börsintroduktionen 2015 upprättades 
Nordax finansiella mål. Samtliga mål överträffades 
2017. De finansiella målen är:

 
Finansiella mål

Antalet anställda vid årets slut uppgick till 255 (260). 
Antalet heltidsanställda uppgick till 197 (199). Av de 
anställda vid årets slut utgjorde andelen kvinnor 59% 
och andelen män 41%.  I koncernledningen var 45% 
kvinnor vid årsskiftet.

Korttidssjukfrånvaron uppgick under året till 2,5% 
(2,9%) och den totala sjukfrånvaron inklusive långtids-
sjukskrivna till 4,7% (4,4%). Personalomsättningen var 
14,1% (17,1%) under året.

Anställda

Nordax resultat påverkas av valutakursförändringar 
mellan SEK och NOK, EUR och DKK. Växelkurserna 
påverkar omräkningen av fordringar och skulder till 
SEK. Nordax policy är att begränsa effekterna av valu-
takursförändringar genom att matcha tillgångar och 
skulder i samma valuta. Nordax använder också deri-
vatinstrument för att begränsa effekten. Nordax 
använder inte derivatinstrument för att begränsa 
effekterna av valutakursförändringar för framtida 
intäkter eller kostnader.
 
För att säkerställa kapitaltäckningsrelationer i linje 
med företagets finansiella mål trots valutafluktuatio-
ner har Nordax öppna valutapositioner. Tack vare de 
öppna valutapositionerna uppvägs effekterna av valu-
takursförändringar i balansräkningen av den motsva-
rande effekt som valutakursförändringarna får på 

Nordax resultaträkning. Denna effekt redovisas under 
nettoresultat av finansiella transaktioner.   
       
Styrelsen har beslutat om en policy som innebär att
företaget löpande mäter och rapporterar sin 
valutarisk. Denna innehåller fastställda limiter för 
maximalt tillåten nettoexponering i främmande valu-
tor. Aktuell av styrelsen fastställd limit är 1 000 MSEK
(1 000) och verklig exponering uppgick till 787 MSEK 
(752), fördelat på 418 (438) MNOK, 4 (9) MDKK och 
37 (29) MEUR. En förändring på 5% avseende värdet 
på SEK mot de övriga valutorna skulle medföra en   
resultatförändring samt förändring på eget kapital på 
39 (38) MSEK fördelat på 21 MNOK (22), 0,2 MDKK 
(0,5) samt 1,8 MEUR (1,5). 

Valutakursförändringar
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Väsentliga händelser efter  
rapportperiodens utgång
KONTANT BUDPLIKTSERBJUDANDE
NDX Intressenter AB som kontrolleras av Nordic 
Capital och Sampo, har den 8 februari 2018 lämnat ett 
kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax 
att överlåta samtliga sina aktier till NDX Intressenter. 
NDX Intressenter erbjuder 60 kronor kontant per 
Nordaxaktie. Om Nordax, före redovisning av likvid i 
uppköpserbjudandet, lämnar utdelning eller genom-
för annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer ved-
erlaget per aktie i erbjudandet minskas i motsvarande 
mån. Nordaxs styrelse har enhälligt beslutat att 
rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. 
Mer information om erbjudandet, innefattande NDX 
Intressenters pressmeddelande avseende erbjudandet 
och styrelsens rekommendation, finns tillgänglig på 
deras hemsida: www.ndxintressenter.com.  
      
Den 15 februari 2018 meddelade Nordic Capital via 
pressmeddelande att man ägde motsvarande 64,34% 
av aktierna och tillsammans med Sampo totalt 71,98% 
av aktierna i Nordax. 
  

ÅRSSTÄMMA 2018
Med anledning av det kontanta budpliktserbjudandet 
till aktieägarna har styrelsen beslutat att senarelägga 
årsstämman. Årsstämman var tidigare planerad att 
hållas den 20 april 2018. Nytt datum för årsstämman 
kommer att offentliggöras under våren 2018. 
      
NY REDOVISNINGSSTANDARD IFRS 9   
Från och med 2018 infördes den nya redovisnings-
standarden IFRS9. Vid övergången till en ny standard 
uppstår engångseffekter som ökar reserveringarna för 
förväntade kreditförluster och minskar eget kapital. 
Läs mer på sidan 76. I kapitaltäckningen finns mö-
jligheten att utnyttja övergångsregler för att mildra 
inverkan på kapitaltäckningen till följd av övergången 
till IFRS9. Under januari meddelade Nordax Finans-
inspektionen sitt beslut att tillämpa övergångsreglerna. 

Läs mer om effekten av dessa på sidan 77.
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2017 var ytterligare ett år med negativa styrräntor 
och positiv ekonomisk utveckling på våra marknader. 
Efterfrågan på privatlån var god och Nordax utlåning 
fortsatte att växa om än i något lägre takt än de se-
naste åren. Den marknad som växte mest var Finland 
där tillgången till data, i form av ett skuldregister som 
vi anslöt oss till under året, har gjort oss mer säkra i 
våra kreditbedömningar. I Norge har det under året 
varit en livlig debatt kring privatlånemarknaden och 
den höga tillväxten i marknaden och regleraren har 
infört restriktioner i form av riktlinjer vid kreditbe-
dömningarna för att dämpa tillväxten. Vi stramade 
åt vår kreditbedömning i Norge under slutet av 2016 
när vi såg att utvecklingen i delar av portföljen gick 
åt fel håll. Det är viktigt att alla aktörer gemensamt 
tar ansvar för en sund och fungerande finansmark-
nad där vi sätter kunden  och kreditbedömningarna  
i centrum. Vi välkomnar att man nu i Norge inför ett 
skuldregister till gagn för alla intressenter. I Sverige 
har vi deltagit i Bankföreningens initiativ med att 
införa en kod för ansvarsfull kreditgivning på konsu-
mentkreditmarknaden.

Att vara sund, långsiktig och att ta ansvar för samhäl-
let i stort är viktigt för Nordax. Vårt hållbarhetsarbete 
har under året fördjupats och formaliserats. Vi har 
bland annat sett över all våra marknadsföringstexter, 
tagit fram en uppförandekod för våra medarbetare 
och  börjat klimatkompensera för vårt marknadsfö-
ringsmaterial. Vårt ökade kundfokus och arbete med 
att öka medarbetarengagemanget har gett goda 
resultat. Att fortsätta utveckla vår roll i samhället och 
att ta ansvar i alla delar av vår affär är centralt för 
såväl kunder, medarbetare som andra intressenter.

Under året beslutade sig Morten Falch för att lämna 
över stafettpinnen som VD för Nordax. Morten var en 
av grundarna till Nordax 2003 och har från grunden 
byggt en bank som idag har mer än 150.000 kunder, 
mer än 200 anställda, verksamhet i fyra länder och 
ett marknadsvärde på knappt 7 miljarder svenska 
kronor. Han har varit den som personifierat fram-
gångssagan Nordax och vi från styrelsens sida vill rik-
ta ett stort tack till Morten för alla åren som VD och 
gläds att ha kvar hans kunskaper i styrelsearbetet. 

Som ny VD utsåg styrelsen Jacob Lundblad som tidi-
gare var vice VD. Jacob har sedan han tillträdde hållt 
ett högt tempo där han organiserat om lednings-

gruppen till att bli än mer fokuserad på kunderna och 
ledarskapet. Jacob och hans team har satt högsta 
fart på att implementera en bredare strategi vilket 
ledningen tillsammans med styrelsen gemensamt 
arbetat fram under året. 

Nordax har sedan starten 2003 haft ett fåtal pro-
dukter med fokus på privatutlåning utan säkerhet. 
Bolaget har växt och byggt upp alla nödvändiga 
funktioner som krävs som reglerad bank idag. Under 
året har styrelsen genomfört en strategisk översyn 
som landat i att en breddning av strategin är nöd-
vändig för att utveckla bolaget. Vi är övertygade 
om att den centrala plattform som Nordax har idag 
kan användas för att serva fler kunder med ytterli-
gare produkter och tjänster och även kunna breddas 
ytterligare med avseende på geografier. En vidgning 
av produktstrategin kommer ge Nordax en stabilare 
grund och fler tillväxtmöjligheter även om det på kort 
och medellång sikt sockså medför risker och inves-
teringar. Under året initierade vi även en översyn av 
hur vi effektivast möjligt använder vårt kapital och 
som en del av detta ingick vi ett avtal om att löpande 
sälja förfallna fordringar till Lindorff för att undvika 
att över tid binda för mycket kapital i dessa tillgång-
ar. Den strategiska översynen poängterade även 
behovet av att fortsätta digitalisera processer samt 
behovet att förbättra våra processer i Tyskland.

Under hösten fick Nordax två nya storägare i form av 
Nordic Capital och Sampo. De två nya ägarna valde 
under februari att genom det gemensamma bolaget 
NDX Intressenter AB lägga ett bud på samtliga aktier 
i Nordax motsvarande 60 SEK per aktie. Efter att 
tillsammans med externa rådgivare noga utvärderat 
budet valde styrelsen enhetligt att rekommendera 
aktieägarna att acceptera erbjudandet då vi anser att 
det är ett attraktivt bud givet bolagets framtida till-
växtmöjligheter samt risker. Vid tidpunkten för dessa 
ord har NDX Intressenter säkrat ett ägande på minst 
72 procent av antalet aktier i Nordax. De aktieägare 
som valde att teckna Nordaxaktien vid börsintroduk-
tionen i juni 2015 och accepterar erbjudandet från 
NDX Intressenter har fått en avkastning på knappt 40 
procent inklusive utbetalda utdelningar.

Arne Bernroth
Styrelseordförande
Stockholm i mars 2018

Ordförandeord
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Inledning
Nordax Group ABs (publ) (”Nordax”) aktier är note-
rade på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan juni 
2015.

Bolaget är moderbolag i Nordax-koncernen och inne-
har samtliga aktier i det operativa dotterbolaget 
Nordax Bank AB (publ) (”Nordax Bank”). Nordax Bank 
bedriver bankrörelse och står under tillsyn av Finansin-
spektionen. Nordax och Nordax Bank följer ett antal 
lagar och regler för god bolagsstyrning och kontroll av 
verksamheten, såsom aktiebolagslagen (2005:551), 
årsredovisningslagen (1995:1554), lag (1995:1559) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 
Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter, lag (2004:297) om bank och 
finansieringsrörelse och International Financial 
Reporting Standards. Dessutom har Nordax Bank att 
följa ett antal föreskrifter och allmänna råd utfärdade 
av Finansinspektionen och andra myndigheter, såsom 
Europeiska tillsynsmyndigheten för banker (”EBA”).

Nordax har upprättat denna bolagsstyrningsrapport i 
enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för 
bolagsstyrning (nedan ”Koden”). Av redogörelsen 
nedan framgår hur Nordax följer reglerna. För ytterli-
gare information om Koden, se www.bolagsstyrning.
se.

I enlighet med de grundläggande reglerna om ett 
aktiebolags styrning och organisation styrs Nordax 
genom bolagsstämman, den av aktieägarna på stäm-
man utsedda styrelsen, av styrelsen utsedd verkstäl-
lande direktör och styrelsens kontroll av Nordax led-
ning. Den av bolagsstämman utsedda revisorn avger 
revisionsberättelse över sin revision av bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning, över dispositionen 
av resultatet samt över styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av bolaget och dess verksam-
het.

Nordax bolagsordning reglerar bland annat bolagets 
verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att äga och 
förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig 
verksamhet. I bolagsordningen finns inga bestämmel-
ser som reglerar tillsättandet eller entledigandet av 
styrelseledamöter, med undantag för en bestämmelse 
om lägsta och högsta antalet styrelseledamöter.
      

Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om änd-
ring av bolagsordningen ska behandlas ska enligt 
bolagsordningen utfärdas tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman. Nuvarande bolags-
ordning för Nordax antogs vid årsstämman den 27 
april 2017. Bolagsordningen finns tillgänglig på hemsi-
dan www.nordaxgroup.com.

Bolagsordningen
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Ägande och rösträtt
Aktiekapitalet består av ett aktieslag där samtliga 
aktier medför samma rätt och aktieägare får rösta för 
samtliga aktier som han eller hon äger eller företräder. 
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2017 till 110 
945 598 MSEK, fördelat på 110 945 598 aktier och rös-
ter. Den största ägaren per den 31 december 2017 var 
Nordic Capital Fund VIII genom Cidron Humber Ltd 
(”Nordic Capital)” med ett innehav om 9,96 procent av 
antalet aktier och röster. Därutöver har Nordic Capital 
ingått köpoptionsavtal enligt vilka Nordic Capital har 
rätt att förvärva ytterligare 12,44 procent av aktierna i 
Nordax, varav 9,50 procent genom Carnegie Invest-
ment Bank AB och 2,94 procent genom R12 Kapital. 
Näst största ägare var Sampo plc (”Sampo”) med ett 
totalt innehav om 7,64 procent av antalet aktier och 
röster1 .  Bolaget innehade 230 000 egna aktier per 
den 31 december 2017. Läs mer om ägandet på sidorna 
33 och 47.      

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. 
På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i en 
rad frågor, exempelvis fastställande av resultat- och 
balansräkningen, koncernresultat- och koncernbalans-
räkning, utdelning och andra dispositioner beträffande 
bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
och VD, val av styrelseledamöter och revisor, faststäl-
lande av styrelsearvoden och revisionsarvoden, fast-
ställande av nomineringsförfarande för utnämning av 
valberedning, och riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Beslut vid bolagsstämma fattas 
normalt med enkel majoritet, vilket innebär mer än 
hälften av totalt avgivna röster, om inte annat anges i 
aktiebolagslagen. Den årliga bolagsstämman (års-
stämma) ska enligt bolagsordningen hållas inom sex 
månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver års-
stämma kan det kallas till extra bolagsstämma.

Enligt Nordax bolagsordning ska bolagsstämma hållas 
i Stockholm. Enligt bolagsordningen måste kallelse till 
bolagsstämma publiceras i Post och Inrikes Tidningar 
samt hållas tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tiden 
för kallelse till bolagsstämma ska information härom 
annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma 
ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämman. Information som tillhandahålles före 
och i samband med bolagsstämma såväl som kallelse 
hålls tillgängliga på Nordax hemsida www.nordax-
group.com.

För att ha rätt att delta i beslut vid bolagsstämman ska 
aktieägaren vara närvarande vid stämman, antingen 
personligen eller genom ombud. Vidare krävs att 
aktieägaren är införd i eget namn i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken vid visst datum före 
stämman och därutöver har anmält sitt deltagande till 
bolaget i enlighet med instruktionerna i kallelsen till 
bolagsstämman. Aktieägare får rösta för samtliga 
aktier ägda eller företrädda av aktieägaren. Aktieä-
gare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstäm-

man kan begära detta skriftligen genom att skicka 
sådan begäran via e-post till ir@nordax.se eller via 
post till Nordax Group AB (publ), Att: Styrelsen, Box 
23124, 104 35 Stockholm. 
      
Uppgift om datum och tidpunkt för kommande års-
stämma samt hur aktieägare tillvaratar sin initiativrätt 
finns tillgänglig på Nordax hemsida www.nordax-
group.com under avsnittet ”Bolagsstyrning” senast i 
samband med att tredje kvartalsrapporten året före 
årsstämman offentliggörs. Om styrelsen anser att det 
finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie 
bolagsstämma eller om bolagets revisor eller ägare till 
minst tio procent av aktierna begär det, kan extra 
bolagsstämma hållas. Kallelse till extra bolagsstämma 
där en fråga om ändring av bolagsordningen ska 
behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och 
senast tre veckor före den extra bolagsstämman.

Vid årsstämman den 27 april 2017 var 111 aktieägare 
representerade med ett innehav motsvarande drygt 
60 procent av totalt antal aktier och röster i bolaget. 
Vid stämman var bolagets revisor och samtliga styrel-
seledamöter utom Katarina Bonde och Andrew Rich 
närvarande, liksom samtliga ledamöter i bolagets val-
beredning. På årsstämman 2017 fattades följande 
beslut:

• fastställande av bolagets resultat- och balansräkning 
samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 
räkenskapsåret 2016

• att i enlighet med styrelsens förslag lämna  
utdelning med 1,60 kr per aktie

• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för  
2016 års förvaltning

• fastställande av antal styrelseledamöter och  
revisorer

• fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
• val av styrelseledamöter, styrelseordförande  

och revisor
• fastställande av riktlinjer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för VD och ledande befattnings-
havare

• fastställande av långfristigt kontant- och aktie- 
baserat incitamentsprogram (Management 
Incentive Plan 2017)

• bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv 
och överlåtelse av egna aktier för att möjliggöra för 
bolaget att uppfylla skyldigheter till följd av tilldel-
ningar av aktier till anställda inom ramen för koncer-
nens långfristiga incitamentsprogram och därtill, i 
syfte att skapa en vid varje tidpunkt ändamålsenlig 
kapitalstruktur och samtidigt möjliggöra genomför-
andet av förvärv (upp till 10 procent av samtliga aktier 
i bolaget)

• beslut om överlåtelse av högst 415 000 aktier till del-
tagarna i Management Incentive Plan 2017

• beslut om ändring av bolagsordningen

1  Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen liksom pressmeddelande publicerade av Nordic Capital den 13

   oktober 2017 och den 24 november 2017. Den 8 februari 2018 lämnade Nordic Capital och Sampo genom bolaget NDX intressenter ett offentligt budpliktserbjudande på samtliga aktier i Nordax. Den 15

   februari 2018 meddelade Nordic Capital via pressmeddelande att man ägde motsvarande 64,34% av aktierna och tillsammans med Sampo totalt 71,98% av aktierna.  Läs mer på sidan 47.
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VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING1 

Namn Representerar Andel av aktierna % 2017-10-31 2 Andel av aktierna % 2017-12-31 3

Robert Furuhjelm (ordförande) Nordic Capital Fund VIII genom 
Cidron Humber Ltd

9,96 4 9,96 5

Hans Hedström Carnegie Fonder AB 7,90 5,82

Ricard Wennerklint Sampo plc 7,64 7,64

1  Valberedningen är inte sammansatt av representanter för de tre största ägarna per den 31 augusti 2016 eftersom förändringar skett i aktieägandet efter den 
31 augusti vilket lett till förändringar avseende de tre största ägarna i Nordax.

2  Källa Holdings av Modular Finance AB (sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen) liksom pressmed-
delande publicerat av Nordic Capital den 13 oktober 2017.       

3 Källa: Holdings av Modular Finance AB (sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen).
4   Därutöver har Nordic Capital ingått köpoptionsavtal med Carnegie Investment Bank AB enligt vilka Nordic Capital har rätt att förvärva ytterligare 5,04% av 

aktierna i Nordax enligt pressmeddelande publicerade av Nordic Capital den 13 oktober 2017.
5   Därutöver har Nordic Capital ingått köpoptionsavtal enligt vilka Nordic Capital har rätt att förvärva ytterligare 12,44% av aktierna i Nordax enligt pressmed-

delande publicerade av Nordic Capital den 13 oktober 2017 och 24 november 2017 varav 9,50% genom Carnegie Investment Bank AB och 2,94% genom R12 
Kapital.

I enlighet med Koden har bolaget en valberedning som 
till bolagsstämman ska ge förslag avseende följande:
• förslag till ordförande vid årsstämman
• förslag till styrelse
• förslag till styrelseordförande
• förslag till arvoden och övrig ersättning till  

styrelseledamöterna samt eventuell ersättning  
för utskottsarbete

• förslag till revisor
• förslag till arvode för bolagets revisorer
• förslag till eventuella förändringar i förfarande för 

utseende av valberedning

Vid extra bolagsstämma den 14 april 2015 beslutades 
att anta principer för valberedningens utnämnande. 
Enligt principerna, till vilka ingen ändring beslutades 
av årsstämman 2017, ska valberedningen bestå av 
representanter för envar av de tre största aktieägarna 
baserat på ägandet per den 31 augusti enligt den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vederbö-
rande bör inte vara styrelseledamot. Om någon av de 
tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot 
till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksord-
ning ges möjlighet att utse ledamot till valberedningen 
till dess att valberedningen består av minst tre leda-
möter. Utöver de ledamöter i valberedningen som 
representerar större aktieägare kan styrelsens ordfö-
rande utses till ledamot i valberedningen. Verkstäl-
lande direktören eller annan person från Nordax led-
ning ska inte vara ledamot av valberedningen.

Ledamoten som representerar den största aktieägaren 
ska utses till ordförande för valberedningen. Om en 
eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valbe-
redningen inte längre tillhör de tre största ägarna vid 
en tidpunkt mer än två månader före kommande års-
stämma ska ledamöterna som representerar dessa 
aktieägare frånträda sina uppdrag och nya ledamöter 
utses av de nya aktieägare som vid den tidpunkten till-
hör de tre största aktieägarna. Valberedningens man-
datperiod sträcker sig fram till dess att ny valbered-
ning utsetts. Om en ledamot i valberedningen avsäger 
sig uppdraget innan valberedningens mandatperiod 
har avslutats ska samma aktieägare som utsåg den 
avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, ha 
rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte 
längre tillhör de tre största aktieägarna, den största 
aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens 
sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens ledamöter ersätts inte för sitt upp-
drag, däremot svarar Nordax för skäliga kostnader 
som av valberedningen bedöms nödvändiga för att 
valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras 
senast sex månader före årsstämman. Namnen på val-
beredningens ledamöter samt de ägare dessa företrä-
der offentliggjordes den 15 september 2017. Föränd-
ringar i valberedningens sammansättning
offentliggjordes den 1 november 2017.

Valberedningen och nomineringsförfarandet

Nordax styrelseordförande Arne Bernroth har adjung-
erats till valberedningen.

Valberedningens förslag, liksom en redogörelse för 
dess arbete, offentliggörs senast i samband med kal-
lelsen till årsstämman. Aktieägare kan vända sig till 
valberedningen med nomineringsförslag. Sådana för-
slag kan skickas via e-post till ir@nordax.se eller per 
post till Nordax Group AB (publ), Att: Valberedningen, 
Box 23124, 104 35 Stockholm.

Valberedningen utsedd i september 2017 höll två pro-
tokollförda möten. Valberedningen sammansatt i 
november 2017 har fram till och med den 31 december 
2017 haft tre protokollförda möten och däremellan 
haft kontakt via telefon och e-post. Valberedningen 

har också granskat och diskuterat resultatet av den 
utvärdering som gjorts av styrelsen och dess arbete 
samt av ordföranden där också styrelsens storlek och 
sammansättning har utvärderats. Valberedningen har 
därutöver hållit individuella möten med respektive sty-
relseledamot.       

När valberedningen tar fram förslag till styrelsearvo-
den görs jämförelser med bolag som bedriver liknande 
verksamhet och är av liknande storlek och komplexi-
tet. Valberedningen ska i enlighet med Koden vid 
bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt för-
slag till styrelse till årsstämman särskilt beakta kravet 
på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att 
eftersträva en jämn könsfördelning.
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Enligt Nordax bolagsordning ska styrelsen bestå av 
minst fem och högst tolv ordinarie ledamöter. Leda-
möterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slu-
tet av nästa årsstämma. Nordax styrelse består sedan 
årsstämman 2017 av åtta bolagsstämmovalda ledamö-
ter utan suppleanter. Den tidigare verkställande direk-
tören Morten Falch som lämnade sitt uppdrag som 
verkställande direktör under hösten 2017 ingår i styrel-
sen.

Bolaget är moderbolag i Nordax-koncernen och inne-
har samtliga aktier i Nordax Bank. Styrelsens samman-
sättning är identisk i Nordax och Nordax Bank.

Styrelsens sammansättning
I samband med offentliggörandet av valberedningens 
förslag till styrelse i februari 2017 meddelades att sty-
relseledamot Hans Larsson avböjde omval och 
begärde utträde ur styrelsen med omedelbar verkan 
med anledning av risk för intressekonflikt i nytt styrel-
seuppdrag. Vid årsstämman 2017 omvaldes tidigare 
invalda ledamöter. Susanne Hannestad valdes som ny 
ledamot. Efter styrelsevalet bestod styrelsen av föl-
jande ledamöter: Arne Bernroth (ordförande), Chris-
tian Beck, Katarina Bonde, Morten Falch, Susanne 
Hannestad, Andrew Rich, Jenny Rosberg och Synnöve 
Trygg. Styrelsen höll det konstituerande styrelsemötet 
den 27 april 2017.

En sammanställning över styrelsens- och styrelsekom-
mittéernas sammansättning liksom information om 
respektive styrelseledamot framgår på sidorna 62-64.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman. Om 
styrelseordföranden lämnar sitt uppdrag under man-
datperioden utser styrelsen inom sig en ny ordförande 
intill utgången av den bolagsstämma då en ny ordfö-
rande väljs av stämman. Styrelsens ordförande har ett 
särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och 
för att säkerställa att styrelsearbetet är välorganiserat 
och effektivt genomfört, tillse att styrelsen får den 

utbildning som krävs för uppdraget, kontrollera att 
koncernledningen verkställer styrelsens beslut, ta initi-
ativ till den årliga utvärderingen av styrelsen och den 
verkställande direktörens arbete samt företräda sty-
relsen gentemot aktieägarna.

Styrelsens arbete
Styrelsen är ansvarig för bolagets förvaltning och 
organisation. Styrelsens ansvar innefattar bland annat 
att fastställa och se över bolagets mål och strategi 
med hänsyn tagen till Nordax långsiktiga finansiella 
intressen, de risker som Nordax är exponerat för samt 
tillämpliga kapitalkrav, tillse och säkerställa att bolaget 
har en tillfredsställande kontroll av regelefterlevnad 
och att interna regler avseende riskhantering, riskkon-
troll och riskrapportering etableras, tillse att det finns 
ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av 
bolagets verksamhet och de risker för bolaget som 
dess verksamhet är förknippad med, kontinuerligt 
utvärdera koncernens finansiella ställning och säker-
ställa att Nordax informationsgivning och finansiella 
rapportering präglas av öppenhet, är korrekt, relevant 
och tillförlitlig. Styrelsen är också ansvarig för att fast-
ställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i 
syfte att säkerställa Nordax långsiktigt värdeskapande 
förmåga.

Styrelsearbetet följer en skriftlig arbetsordning som 
fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet 
som följer efter årsstämman. Arbetsordningen följer 
bland annat aktiebolagslagen, lagen om bank och 
finansieringsrörelse, tillämpliga föreskrifter utfärdade 
av Finansinspektionen och riktlinjer utfärdade av Euro-
peiska Bankmyndigheten (EBA). Arbetsordningen 
reglerar bland annat styrelsens processer för besluts-
fattande och styrelsemöten, såväl som arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen, styrelseordföranden och sty-
relsekommittéer. Arbetsordningen reglerar även 
fördelning av arbete mellan styrelseledamöterna och 
den verkställande direktören. Arbetsordningen ses 
över minst en gång per år. 
       

Styrelsen 

ÖVERSIKT ÖVER STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 2017 

MÅNAD FRÅGOR/ÄRENDEN:

Februari Årbokslut och bokslutskommuniké 2016, avrapportering av koncernens externa revisor, godkännande av kontroll-
funktionernas årsplaner för 2017 samt avrapportering av Kv4 2016, budget 2017, beslut om rörlig ersättning för led-
ningen och ansvariga för kontrollfunktioner, avrapportering hållbarhetsprojektet

Mars Fastställelse årsredovisningen 2016, avrapportering av koncernens externrevisor, beslut att löpande sälja förfallna 
lånefordringar i Sverige, Norge och Finland, beredande beslutsförslag till årsstämman 2017, verksamhetsgenom-
gång Norge, avrapportering hållbarhetsprojektet, styrelsens utvärdering av VD, beslut om fast ersättning för led-
ningen och ansvariga för kontrollfunktioner, utbildning IFRS 9

April Delårsrapport Kv1 2017, årsstämma och konstituerande styrelsemöte, avrapportering från kontrollfunktionerna för 
Kv1, beslut om förtidslösen av SCLIV (värdepapperisering emitterad 2014) på första möjliga datum, tema IT

Maj Presentation av ny externrevisor och godkännande av revisionsplan för 2017

Juni Godkännande av ICLAAP Report 2017, godkännande av finansiell återhämtningsplan 2017, avrapportering av kon-
cernens interna revisor till revisionskommittén

Juli Delårsrapport Kv2, avrapportering koncernens externrevisor till revisionskommittén

Augusti Utnämning av Jacob Lundblad till ny VD, avrapportering kontrollfunktionerna Kv2

September Strategi och affärsutveckling, förändringar till koncernledningen, beslut om emission av värdepapperisering SCLVI, 
beslut att ansöka om tillstånd till försäkringsförmedling

Oktober Delårsrapport Kv3 2017, förändringar i redovisningen och beräkning av kapitaltäckning för Nordax Bank, avrappor-
tering av koncernens interna och externa revisorer till revisionskommittén, avrapportering från kontrollfunktioner-
naför Kv3 2017, tema IT, utbildning nya penningtvättsregler

November Beslut om förlängning av warehouse facilitet, tema Marknad, tema HR

December Utkast budget 2018, styrelseutvärdering, godkännande av kontrollfunktionernas årsplaner 2018, avrapportering 
koncernens externrevisor till revisionskommittén, godkännande uppdaterad ICLAAP
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Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema och utifrån en årsplan. Ytterligare möten kan 
sammankallas för att hantera frågor som inte kan hän-
skjutas till ett av de ordinarie mötena. Styrelsen fattar 
beslut i frågor som rör bolagets strategiska inriktning 
exempelvis genom affärsplan och budget, finansie-
ring, väsentliga organisationsförändringar och sty-
rande dokument i form av policyer. Den finansiella rap-
porteringen behandlas på varje styrelsemöte i 
samband med rapportering från CFO. Styrelsen 
behandlar och granskar delårsrapporter liksom års-
bokslut innan publicering och beslutar om de finan-
siella rapporternas fastställelse och publicering. Sty-
relsen följer regelbundet upp koncernens risker och 
regelefterlevnad genom rapportering från de obero-
ende funktionerna för regelefterlevnad och riskkon-
troll. Styrelsen erhåller också rapporter om den interna 
kontrollen från ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB 
på vilken Nordax Bank lagt ut funktionen för internre-
vision. Koncernens externa revisor lämnar rapporter 
över genomförda granskningar av förvaltningen och 
av den finansiella rapporteringen. Den verkställande 
direktören och CFO deltar vid styrelsens möten. Per-
soner från koncernledningen och andra medarbetare 
deltar vid behov som föredraganden. Styrelsens pro-
tokoll förs av chefsjuristen.

Styrelsen i Nordax har under 2017 hållit 17 möten, 
varav 12 ordinarie sammanträden, ett konstituerande 
sammanträde och fyra icke-ordinarie sammanträden. 
Styrelsen i det operativa dotterbolaget Nordax Bank 
har hållit 15 möten under 2017, varav 11 ordinarie sam-
manträden, ett konstituerande sammanträden och tre 
icke-ordinarie sammanträden. Vid de ordinarie styrel-
sesammanträdena föredras alltid ekonomisk rappor-
tering, kreditriskrapportering, verksamhetsrapporte-
ring från verkställande direktör och funktionsansvarig 
utifrån årsplanen samt rapportering från de obero-
ende kontrollfunktionerna för riskkontroll och regelef-
terlevnad. Utöver de återkommande rapporteringarna 
ovan som föredras vid varje ordinarie styrelsemöte 
behandlar styrelsen under året frågor som framgår av 
sammanställningen på sidan 53.    

Styrelsens kommittéer
Nordax styrelse har inrättat tre kommittéer och anta-
git en policy för respektive kommitté som bland annat 
reglerar kommitténs arbete och mandat. De frågor 
som hanteras och de ärenden som bereds vid respek-
tive kommittés möten återrapporteras muntligen till 
styrelsen av kommitténs ordförande vid efterföljande 
styrelsemöte. Kommittéernas protokoll och mötesun-
derlag tillhandahålls samtliga styrelseledamöter.
       
Revisionskommittén     
Revisionskommitténs huvudsakliga uppgifter inne-
fattar att övervaka Nordax finansiella rapportering 
samt lämna rekommendationer och förslag för att 
säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, att övervaka 
effektiviteten i Nordax interna kontroller, internrevi-
sion och riskhantering med avseende på den finan-
siella rapporteringen, att hålla sig informerat om revi-
sion av årsredovisningen och koncernredovisning 
samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvali-
tetskontroll, att informera styrelsen om resultatet av 
revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den 
finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om den 
funktion revisionskommittén haft, att granska och 
övervaka den externa revisorns objektivitet och obe-
roende, att godkänna den externa revisorns rådgiv-

ningstjänster och övervaka beräkning och uppföljning 
av arvode för rådgivningstjänster samt att vid val eller 
rotation av den externa revisorn, överlämna rekom-
mendation till valberedningen, liksom information 
därom till styrelsen, avseende val av revisor eller revi-
sionsbyrå.

Som en del av sina uppgifter ska revisionskommittén 
bland annat bistå styrelsen i dess arbete med att 
säkerställa att Nordax har ett effektivt ramverk för 
intern riskhantering och kontroll, att delta i plane-
ringen av revisionsarbetet genom att diskutera 
omfattningen och inriktningen för revisionsarbetet 
med externrevisorn och ledningen samt att granska 
externrevisorns revisionsplan och bistå styrelsen i dess 
arbete med att säkerställa kvaliteten i Nordax finan-
siella rapportering. Revisionskommittén har vidare till 
uppgift att granska och rekommendera styrelsen att 
godkänna de årliga planerna för Nordax funktion för 
regelefterlevnad och funktion för riskkontroll, att 
granska och godkänna en riskbaserad revisionsplan 
för Nordax funktion för internrevision, att utvärdera 
revisorsrapporter, att kontrollera att Nordax ledning 
utan onödigt dröjsmål vidtar nödvändiga åtgärder för 
att komma tillrätta med brister i kontroller och andra 
brister som revisorerna identifierar, bereda val av 
redovisningspolicyer och redovisningsprinciper samt 
utföra andra uppgifter som styrelsen har delegerat till 
revisionskommittén.

Revisionskommittén består av tre styrelseledamöter; 
Jenny Rosberg (ordförande), Andrew Rich och 
Synnöve Trygg. Samtliga kommitténs ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolaget och koncernled-
ningen och majoriteten av kommitténs ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolagets större ägare. 
Minst en ledamot innehar redovisnings- eller revisions-
kompetens.
      
Revisionskommittén har under året hållit sju samman-
träden, varav fem ordinarie sammanträden och två 
icke-ordinarie sammanträden. Bolagets externa revi-
sorer deltog vid sex möten och internrevisorerna del-
tog vid fem möten.

Riskkommittén
Riskkommitténs huvudsakliga uppgifter innefattar att 
bistå styrelsen i att identifiera och definiera de risker 
som finns eller kan förväntas uppstå i Nordax verk-
samhet och säkerställa att risktagande mäts och kont-
rolleras. Dessutom ansvarar riskkommittén för att 
övervaka och granska Nordax riskstrategi och imple-
menteringen av densamma, att övervaka och granska 
Nordax riskaptit och risktolerans (innefattande limiter 
och mandat) samt att övervaka och granska riskhante-
ringsprocesserna och riskhanteringspolicyer.
      
Riskkommittén ska även bistå styrelsen i att löpande 
bedöma Nordax kapitalsituation och interna kapitalut-
värdering, den finansiella återhämtningsplanen samt 
beräkningar av avsättningar för förväntade kreditför-
luster.

Riskkommittén består av tre styrelseledamöter; Kata-
rina Bonde (ordförande), Susanne Hannestad och 
Jenny Rosberg.

Riskkommittén har under året hållit sex ordinarie sam-
manträden.
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Ersättningskommittén
Ersättningskommitténs huvudsakliga uppgifter inne-
fattar att bereda styrelsens beslut i frågor gällande 
ersättningsprinciper, ersättningsstrukturer och andra 
anställningsvillkor, samt beslut om åtgärder för att 
följa upp tillämpningen av Nordax ersättningspolicy. 
Ersättningskommittén bereder styrelsens beslut om 
ersättning till den verkställande ledningen och till 
anställda som har det övergripande ansvaret för någon 
av Nordax kontrollfunktioner. Dessutom ansvarar 
ersättningskommittén för att följa och utvärdera 
Nordax program för rörlig ersättning samt att följa och 
utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning 
som årsstämman ska anta enligt lag.

Ersättningskommittén bistår även styrelsen i säker-
ställandet av att risker förenade med Nordax ersätt-
ningssystem identifieras, hanteras och rapporteras. 
Detta innefattar bland annat säkerställande av att 
Nordax ersättningssystem följer relevant arbetsrätts-
lagstiftning och övriga för Nordax tillämpliga lagar, 
regler och riktlinjer samt att Nordax anställda avlönas 
skäligt och ansvarsfullt med hänsynstagande till 
Nordax långsiktiga intressen.

Ersättningskommittén består av tre styrelseledamöter; 
Arne Bernroth (ordförande), Christian Beck och 
Synnöve Trygg. Samtliga kommitténs ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolaget och koncernled-
ningen.

Ersättningskommittén har under året hållit tre sam-
manträden, varav två ordinarie sammanträden och ett 
icke-ordinarie sammanträde.

Ersättning till styrelsen
Följande arvoden beslutades utgå till styrelsen för 
tiden till slutet av årsstämman 2018: 1 100 000 kronor 
till styrelsens ordförande och 400 000 kronor till var 
och en av de övriga styrelseledamöterna. Därutöver 
beslutades ett arvode om 120 000 kronor vardera till 
ordförandena i revisionskommittén och riskkommit-
tén, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamö-
terna i revisionskommittén och riskkommittén samt 50 
000 kronor till var och en av ledamöterna i ersätt-
ningskommittén.

Ingen ersättning utgår till styrelsens ordförande för 
kommittéarbete. Ingen ersättning ska heller utgå till 
styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget. För-
utsatt att det är kostnadsneutralt för Nordax kan 
arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt 
bolag.

Mångfalds- och lämplighetspolicy
Enligt reglerna om ledningsprövning måste samtliga 
styrelseledamöter genomgå ledningsprövning av 
Finansinspektionen. Styrelseledamöterna och styrel-
sens sammansättning måste också uppfylla Finansin-
spektionens regelverk med avseende på mångfald, 
lämplighet samt att styrelsen i sin helhet uppfyller kra-
ven i lagen och riktlinjerna. Nordax styrelse har också 
antagit en policy avseende mångfald och lämplighets-
bedömning av styrelseledamöter, verkställande direk-
tör och övriga medlemmar av koncernledningen i 
enlighet med föreskrifter utfärdade av Finansinspek-

tionen, riktlinjer utfärdade av EBA och bestämmel-
serna i Koden. Policyn anger att sammansättningen av 
styrelsen ska uppnå mångfald vad gäller kön, ålder, 
geografisk härkomst samt utbildnings- och yrkesbak-
grund och att lämplighetsbedömning ska göras av 
personens erfarenhet, kompetens, anseende och 
omdöme mot beaktande av en bred uppsättning krite-
rier.

Tillämpning av mångfalds- och lämplighetspolicyn
Valberedningen har från bolaget fått information om 
ovan nämnda tillämpliga regler och riktlinjer som 
påverkar valberedningens uppgift att nominera leda-
möter till Nordax styrelse och även tagit del av den av 
styrelsen antagna policy som beskrivs ovan. 

Valberedningen har i samband med sin uppgift att 
arbeta fram förslag till val av styrelseordförande och 
övriga ledamöter till bolagets styrelse till årsstämman 
2017 med stöd av lämnad information bedömt i vilken 
grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som 
kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets 
och koncernens verksamhet och organisation, läge 
och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier 
som följer av och anges i för verksamheten tillämpliga 
regler och riktlinjer, bland annat när det gäller relevant 
erfarenhet och kompetens med hänsyn till koncernens 
verksamhet, nuvarande situation och framtida utveck-
ling. I enlighet med bolagets ovan nämnda mångfalds-
policy har valberedningen särskilt beaktat kravet på 
mångsidighet och bredd i styrelsen utifrån kön, ålder, 
geografiskt ursprung och utbildnings- och yrkesbak-
grund för att säkerställa att styrelsens sammansätt-
ning är diversifierad. Valberedningen har särskilt efter-
strävat en jämn könsfördelning. En bedömning har 
även gjorts beträffande varje ledamots möjlighet att 
ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, omsorg 
och engagemang för att tillvarata bolagets och dess 
ägares intresse.

I enlighet med vad som angavs i valberedningens 
beslutsförslag till årsstämman 2017 var valberedning-
ens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller 
de krav som bolagets och koncernens verksamhet och 
organisation samt läge och framtida inriktning fordrar, 
liksom de krav och kriterier som följer av och anges i 
regler och riktlinjer, bl.a. vad avser andra uppdrag och 
att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter den 
bredd, samlade kompetens och erfarenhet som krävs 
med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklings-
skede och andra relevanta förhållanden. Valbered-
ningen bedömde att de föreslagna personerna är väl 
lämpade för uppdraget både individuellt och som 
grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och 
ägna uppdraget i bolagets styrelse den omsorg och 
det engagemang som fordras. Valberedningen konsta-
terade också att de föreslagna ledamöterna represen-
terar en diversifiering i förhållande till kön, ålder och 
geografiskt ursprung liksom en mångsidighet och 
bredd vad gäller utbildnings- och yrkesbakgrund som 
efterlever bolagets mångfaldspolicy. Valberedningen 
konstaterade vidare att fyra av åtta föreslagna styrel-
seledamöter, motsvarande 50 procent, är kvinnor, och 
att en jämn könsfördelning därmed har uppnåtts.
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Nordax styrelse genomför en lämplighetsbedömning 
av de av valberedningen föreslagna ledamöterna som 
inlämnas till Finansinspektionen i samband med ansö-
kan om ledningsprövning av ledamoten liksom en 
bedömning av styrelsens gemensamma kompetens 
och erfarenhet utifrån vissa givna kriterier för att 
Finansinspektionen ska kunna bedöma huruvida sty-
relsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att leda företaget.     
      

Nordax mångfalds- och lämplighetspolicy anger även 
riktlinjer till hur bolaget skall säkerställa rätt kompe-
tens på nyckelpositioner inom bolaget. En lämplighet-
sbedömning görs vid varje rekrytering till en nyckelpo-
sition. Utvärdering av personer på nyckelpositioner 
görs också i samband med beslut om rörlig och fast 
ersättning.   

VD och koncernledning
Jacob Lundblad, tidigare vice VD, utsågs vid styrelse-
möte i augusti 2017 till ny VD för Nordax sedan Morten 
Falch meddelat sin önskan att lämna posten som VD. 
Jacob Lundblad tillträdde som VD den 1 september 
2017.
      
Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen 
och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget 
och dess verksamhet enligt styrelsens riktlinjer, 
antagna policyer och instruktioner.

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i 
styrelsens arbetsordning och i VD-instruktionen som 
styrelsen fastställt. Enligt VD-instruktionen ansvarar 
VD för att styrelsen erhåller objektiv, detaljerad och 
relevant information som är nödvändig för att fatta 
informerade beslut. Följaktligen ska VD hålla styrelsen 
kontinuerligt informerad om bland annat utvecklingen 
av Nordax verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning, likviditets- och riskläge samt övriga affärshändel-
ser och omständigheter.

Koncernledningen består av VD och de ledande 
befattningshavare som tillsätts av VD. Nordax kon-
cernledning bestod vid utgången av 2017 av elva per-
soner, varav tre personer är adjungerade medlemmar 
till koncernledningen. Koncernledningen består av sex 
män och fem kvinnor. VD och koncernledningen håller 
formella ledningsgruppsmöten veckovis och infor-
mella möten därutöver vid behov. För information om 
VD och koncernledningen hänvisas till sidorna 65-66.

VD har tillsatt ett antal forum och styrgrupper som 
stöd för sitt arbete att leda den operativa verksam-
heten som bistår VD och övriga funktionsansvariga vid 
fattande av beslut som rör den dagliga verksamheten, 
baserat på beslutsunderlag som tagits fram av den 
funktionsansvariga eller för beredande av rekommen-
dation av koncernledningen för beslut av styrelsen. 
Forumen syftar till att samordna och bedöma effekten 
av föreslagna strategier och beslut före genomför-
ande. Exempel på forum och styrgrupper är strategifo-
rum, landsforum och IT styrgrupp.

       
      

Ersättning till koncernledningen
Medlemmarna i koncernledningen ersätts genom en 
lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning. Fast 
ersättning består av månadslön och pensionsavsätt-
ningar. Den rörliga ersättningen är i form av ett lång-
siktigt incitamentsprogram som baseras på såväl kon-
tant ersättning som aktier i bolaget.

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy som följer 
Finansinspektionens föreskrifter och riktlinjer utfär-
dade av EBA. Policyn är baserad på en riskanalys och 
omfattar samtliga anställda i Nordax koncernen. Poli-
cyn föreskriver att ersättningar och andra förmåner 
ska vara konkurrenskraftiga för att främja Nordax 
långsiktiga intressen samtidigt som onödigt riskta-
gande ska motverkas. Styrelsen fattar beslut om indi-
viduell ersättning till bland andra VD och övriga med-
lemmar i koncernledningen.    

Enligt Nordax ersättningspolicy får inte den rörliga 
ersättningen begränsa Nordax förmåga att upprätt-
hålla en tillräcklig kapitalbas, eller, vid behov, stärka 
kapitalbasen. Detta säkerställs bland annat genom 
styrelsens riskkommitté. Vidare ska en lämplig balans 
upprätthållas mellan den fasta lönen och den rörliga 
ersättningen. De fasta ersättningskomponenterna ska 
utgöra en tillräckligt stor del av den totala ersätt-
ningen för att det ska vara möjligt att inte betala ut rör-
liga ersättningskomponenter. Den rörliga ersättningen 
ska på årlig basis inte överstiga 100 procent av den 
fasta årslönen.

Enligt ersättningspolicyn ska bedömningen av resulta-
tet som ligger till grund för beräkningen av rörlig 
ersättning huvudsakligen baseras på riskjusterade 
vinstmått. I denna bedömning beaktas såväl nuva-
rande som framtida risker samt de faktiska kostna-
derna för det kapital och den likviditet som verksam-
heten kräver. Om Nordax använder sig av subjektiva 
bedömningar för justering av resultat utifrån risk ska 
de överväganden som ligger till grund för justeringen 
vara välavvägda och dokumenterade. Resultatbedöm-
ningen ska syfta till att främja långsiktigt hållbara 
resultat och Nordax underliggande konjunkturcykel 
måste beaktas när den resultatbaserade ersättningen 
betalas ut. 
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Ersättningen till medlemmarna i koncernledningen är 
föremål för regulatoriska begränsningar och krav i 
enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och 
riktlinjer. Minst 60 procent av den rörliga ersättningen 
ska skjutas upp under en period om tre år för ledande 
befattningshavare och en period om fem år för VD. 
Redogörelse för ersättningen till VD och ledande 
befattningshavare finns i not 10 i årsredovisningen.

Utvärdering av styrelsens och den verkställande 
direktörens arbete
En utvärdering av styrelsen och dess arbete har 
genomförts under fjärde kvartalet 2017. Utvärderingen 
gjordes genom en enkätundersökning. Utvärderingen 
bidrar och syftar till att ytterligare förbättra styrelsear-
betet och bistår valberedningen i att utvärdera sam-

mansättningen av styrelsen och dess storlek. Utvärde-
ringen granskar huruvida styrelseledamöterna aktivt 
deltar i styrelsen och eventuella kommittéers arbete 
och diskussioner, om klimatet vid styrelsens möten 
bidrar till och främjar öppna diskussioner, hur styrel-
sens ordförande utför sitt arbete och om styrelseleda-
möterna bidrar med självständigt omdöme.   
      
Styrelsen utvärderar löpande den verkställande direk-
törens arbete. Separat utvärdering av den verkstäl-
lande direktören gjordes inför dennes utnämning till ny 
VD för bolaget och bestod av en lämplighetsbedöm-
ning genomförd av styrelsen liksom en ledarskapsut-
värdering genomförd av extern part. Utvärdering av 
den verkställande direktören görs även i samband med 
beslut om rörlig ersättning.

Revisor
Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Nordax 
revisionskommitté utvärderar revisorns arbete och 
bistår valberedningen vid framtagande av förslag till 
revisor. Valberedningens förslag till årsstämman om 
val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekom-
mendation. Val av revisor sker varje år i Nordax i enlig-
het med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Revisorn granskar och avlämnar revisionsberättelse 
över sin revision av Nordax årsredovisning och kon-
cernredovisning, över bolagets disposition av sitt 
resultat, över styrelsens och VD:s förvaltning samt ytt-
rar sig över bolagsstyrningsrapporten. Nämnda rap-
porter kommer att föreläggas och föredras för aktieä-
garna på årsstämman. Revisorn granskar även 
översiktligt Nordax delårsrapporter och bokslutskom-
munikén och avger granskningsrapport till revisions-
kommittén vid ordinarie möten i kommittén då de 

granskade delårsrapporterna eller bokslutskommu-
nikén bereds samt till styrelsen.
      
På årsstämma den 27 april 2017 valdes Deloitte AB i 
enlighet med valberedningens förslag till bolagets nya 
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Malin 
Lüning, auktoriserad revisor, är huvudansvarig revisor. 

Deloitte AB
113 79 Stockholm
Telefon 075-246 20 00

En närmare presentation av revisorn, huvudansvarig 
revisor och de arvoden och kostnadsersättningar som 
utgått finns i not 10 i årsredovisningen.

Intern kontroll och riskhantering
Enligt styrelsens arbetsordning är det styrelsens 
ansvar att verka för att en god intern kontroll präglar 
organisationen och driften av bolagets verksamhet för 
att säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlig-
het med gällande regler. Styrelsen ska tillse att bolaget 
har en effektiv organisation som identifierar, mäter och 
kontrollerar de risker som uppstår i verksamheten och 
som säkerställer en tillförlitlig finansiell rapportering. 
Styrelsen fastställer interna regler för en sund och 
effektiv kontroll och riskhantering och ska löpande 
säkerställa att dessa regler följs. Nordax har en pro-
cess för att rapportera risker och följa upp rekommen-
dationer som föreslagits av de interna kontrollfunktio-
nerna, funktionen för internrevision samt externa 
revisorer.      
       
Styrande dokument
En grundläggande del av Nordax interna kontrollmiljö 

utgörs av styrande dokument såsom policyer, instruk-
tioner och manualer. Styrande dokument finns för 
väsentliga områden och utgör ett ramverk för verk-
samheten. Samtliga policyer antas av styrelsen och 
instruktioner antas av VD, eller den av VD delegerade. 
Styrande dokument utvärderas, uppdateras och antas 
löpande, dock minst årligen. Funktionen för regelef-
terlevnad koordinerar den interna hanteringen av sty-
rande dokument. På Nordax intranät finns akuella sty-
rande dokument tillgängliga för samtliga medarbetare.
      
Rapportering av oegentligheter – visselblåsningspro-
cess        
Nordax har en etablerad process för anonym rappor-
tering av oegentligeheter, whistleblowing-process, 
som styrs av den av styrelsen antagna ”Policy för vis-
selblåsningsprocess”.
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Modell med tre försvarslinjer
I syfte att säkerställa adekvat riskhantering och god 
intern styrning och kontroll tillämpar Nordax modellen 
med tre försvarslinjer.

Den första försvarslinjen  
– ägare av risk och regelefterlevnad
Nordax affärsenheter och stödfunktioner (kreditrisk, 
treasury, beslutsanalys, juridik, ekonomi, IT, HR, IR, 
marknad och customer operations) har ansvaret för de 
risker som uppstår i deras respektive verksamheter 
och identifierar, utvärderar, kontrollerar och internrap-
porterar sådana 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 andra försvarslinjen  – övervakning och kontroll
Funktionen för riskkontroll 
Styrelsen har inrättat en funktion för riskkontroll vars 
arbete baseras på en policy som antagits av styrelsen. 
Funktionen för riskkontroll är en del av Nordax andra 
försvarslinje. Funktionen för riskkontroll har ansvaret 
för oberoende granskning och analys av Nordax risker 
och för riskhantering. Ansvaret för funktionen för risk-
kontroll innefattar att tillhandahålla en heltäckande 
och objektiv bild över Nordax risker, övervaka risklimi-
ter, kontrollera och analysera Nordax väsentliga risker 
samt identifiera nya risker som kan uppstå till följd av 
ändrade omständigheter. Funktionen för riskkontroll 
ansvarar också för att verifiera att relevanta interna 
regler, processer och rutiner inom ramverket för risk-
hantering är lämpliga och efterlevs, samt för att vid 
behov föreslå ändringar i dem.

Funktionen för riskkontroll rapporterar minst kvartals-
vis till styrelsen och VD, och deltar regelbundet i sty-
relsens sammanträden. Dessutom rapporterar funktio-
nen för riskkontroll till revisionskommittén och 
riskkommittén. Nordax riskchef är ansvarig för funktio-
nen för riskkontroll och är direkt underställd VD och 
har regelbundet samt vid behov direkt kontakt med 
styrelsens ordförande och ordförandena i revisions- 
och riskkommittén.     
         
Regelbunden hantering och uppföljning av risker som 
identifieras av funktionen för riskkontroll sker bland 
annat i Nordax forum för riskprofilen där VD och ris-
kägare deltar samt Nordax forum för risk och regelef-
terlevnad där även funktionen för regelefterlevnad och 
representanter för affärsenheter och stödfunktioner 
deltar.

Funktionen för regelefterlevnad
Styrelsen har inrättat en funktion för regelefterlevnad 
vars arbete baseras på en policy som antagits av sty-
relsen. Funktionen för regelefterlevnad är en del av 
Nordax andra försvarslinje. Funktionen för regelefter-
levnad har ansvaret för att stödja och oberoende gran-
ska affärsverksamheten för att säkerställa att lagar, 
förordningar, föreskrifter och interna regler följs, såväl 
som att allmänt accepterad praxis eller accepterade 
standarder för de verksamheter som omfattas av de 
tillstånd Nordax erhållit följs. Funktionen för regelef-

terlevnad har även ansvaret för att oberoende granska 
och utvärdera lämpligheten och effektiviteten i de 
åtgärder som vidtas av Nordax samt de processer som 
införts i syfte att identifiera och hantera regelefterlev-
nadsrisker.

Funktionen för regelefterlevnad har ansvaret för att 
utfärda rekommendationer baserade på identifierade 
brister och att regelbundet tillhandahålla information 
avseende eventuella risker som skulle kunna uppstå till 
följd av bristande regelefterlevnad. Funktionen hjälper 
också till vid utarbetandet av interna styrdokument 
och bistår affärsverksamheten när nya produkter tas 
fram, samt i samband med eventuella organisations-
förändringar. Funktionen för regelefterlevnad ansvarar 
även för att säkerställa att de anställda får information 
om och utbildning avseende nya eller ändrade interna 
och externa regler.

Funktionen för regelefterlevnad avger rapporter avse-
ende regelefterlevnaden till styrelsen och VD minst 
kvartalsvis, och deltar regelbundet vid styrelsens sam-
manträden. Funktionen för regelefterlevnad rapporte-
rar också regelbundet till revisionskommittén. Nordax 
regelefterlevnadschef är direkt underställd  VD och 
har regelbundet samt vid behov direkt kontakt med 
styrelsens ordförande.

Regelbunden hantering och uppföljning av risker som 
identifieras av funktionen för regelefterlevnad sker 
bland annat i Nordax ledningsgrupp.
       
Den tredje försvarslinjen - oberoende granskning

Funktionen för internrevision
Styrelsen har inrättat en funktion för internrevision 
vars arbete baseras på en policy som antagits av sty-
relsen.
        
Funktionen för internrevision utgör Nordax tredje för-
svarslinje och är idag outsourcad till revisionsbyrån 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”). 
Omfattningen av den outsourcade verksamheten reg-
leras genom ett skriftligt avtal enligt vilket PwC ska 
utföra tjänsterna i enlighet med den av styrelsen 
antagna policyn, tillämpliga lagar, förordningar, praxis, 
skriftliga revisionsinstruktioner som antagits av styrel-
sen och den riskbaserade revisionsplanen som antas 
av styrelsen. Funktionen för internrevision har ansva-
ret för att granska och utvärdera Nordax första och 
andra försvarslinjer. Internrevisionen innefattar också, 
bland annat, en oberoende revision av IT-systemen 
och informationssäkerheten. Dessutom granskar och 
utvärderar funktionen huruvida Nordax interna regler 
är lämpliga och förenliga med lagar och föreskrifter 
samt utfärdar, baserat på dess observationer, rekom-
mendationer till relevanta avdelningar eller funktioner.  
        
Funktionen för internrevision är direkt underställd sty-
relsen via revisionskommittén. 
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Riskhanteringsprocesser     
       
Riskbaserade årsplaner     
Nordax oberoende kontrollfunktioner arbetar efter 
riskbaserade årsplaner som fastställts av styrelsen. De 
riskanalyser som ligger till grund för planerna omfattar 
både interna och externa faktorer samt har både ett 
historiskt och ett framåtblickande perspektiv. Funktio-
nerna för riskkontrolls- och funktionen för regelefter-
levnads riskanalyser baseras delvis på bidrag från 
verksamheten, bl.a. genom processen för självutvär-
dering av operativa risker. Exempel på andra faktorer 
som tas i beaktande vid riskanalysen är incidenter som 
inträffat under året, kommande regelverk, nya produk-
ter, tjänster, marknader, processer, it-system samt bris-
ter identifierade av kontrollfunktionerna och reviso-
rerna. Vidare så görs en bedömningn av kontrollmiljön 
i det område som riskanalysen omfattar. Varje kontroll-
funktion genomför sin egen riskanalys medan arbetet 
med att ta fram årsplanerna görs i samråd. Det syftar 
framförallt till att säkerställa en heltäckande kon-
trollmijö där flest resurser läggs på de områden som 
innebär störst risk, men även till att undvika överlapp-
ning och onödigt dubbelarbete. Resultatet av riskbe-
dömningarna utvärderas av styrelsen i samband med 
att årsplanerna godkänns.

Nedan följer ett antal exempel på de processer och 
metoder som Nordax etablerat i syfte att identifiera 
och hantera sina risker. Resultatet sammanställs i rap-
porter och presenteras för styrelsen, styrelsens kom-
mittéer och/eller koncernledningen.   
       
Nordax riskprofil
Utvärderingen av Nordax riskprofil genomförs med 
utgångpunkt i Nordax omvärld och identifierar risker 
som skulle kunna få en negativ inverkan på Nordax 
möjligheter att nå sina strategiska mål. Riskerna som 
identifieras bedöms utifrån sannolikhet och potentiell 
effekt och till varje risk finns en åtgärdsplan. Riskprofi-
len uppdateras och diskuteras löpande av Nordax kon-
cernledning. Nordax riskprofil sammanställs av funk-
tionen för riskkontroll. Riskprofilen presenteras för 
styrelsen minst fyra gånger per år på en särskild riskra-
dar.       
       
Oberoende kontroll och analys av kreditriskfunktionen 
för internrevision      
Funktionen för riskkontroll kontrollerar, analyserar och 
rapporterar löpande kreditriskutvecklingen till styrel-
sen och riskkommittén. Tillsammans med den löpande 
rapportering som kreditriskavdelningen förser styrel-
sen med ger den obereonde rapporteringen från funk-
tionen för riskkontroll en heltäckande och objektiv bild 
av kreditriskutvecklingen. Kontrollen omfattar även 
oberoende monitorering och rapporteringen av de 
limiter som styrelsen fastställt avseende kreditrisk.  
       
Incidentrapportering     
Nordax definierar en incident som en ogynnsam hän-
delse som har förorsakat eller möjligen kan orsaka 
skada på Nordax verksamhet, tillgångar, anseende 
och/eller personal. Incidentrapporteringen på Nordax 
hanteras i ett GRC-system (”Governance, Risk and 
Compliance”). Alla medarbetare uppmuntras att och 
förväntas rapportera incidenter som inträffar i verk-
samheten. Processen för incidenthantering inkluderar 

inhämtning av information och utredning genom risk-
bedömning, kvantifiering av potentiell påverkan samt 
kategorisering av incident. Analys, monitorering och 
rapportering till styrelse genomförs regelbundet. Han-
teringen av incidentrapporteringen styrs av ”Instruk-
tionen för incidenthantering”.    
       
Kontinuitetshantering     
Nordaxs kontinuitetshantering strävar efter att skapa 
robusthet i verksamheten i syfte att bättre kunna han-
tera störningar och förluster i delar av eller hela den 
operativa verksamheten. Kontinuitetshanteringen är 
en fortgående process med årligt återkommande 
bedömningar av kritiska aktiviteter (”Business Impact 
Analysis”), uppdatering av kontinuitetsplaner och test 
av planerna för de väsentliga processerna Kontinui-
tetshanteringen styrs av ”Instruktionen för kontinui-
tetshanteringen”.      
       
Processen för godkännande av nya produkter
Process för godkännande av nya processer eller pro-
dukter (”NPAP”) säkerställer att alla operativa risker 
som uppstår i samband med nya eller väsentligt änd-
rade produkter, tjänster, marknadsprocesser, IT-sys-
tem eller andra större förändringar i organisationen 
eller verksamheten identifieras och hanteras. Residual-
risker och kritiska nyckelkontroller dokumenteras och 
monitoreras. Uppföljning av relevant regelefterlevnad 
ingår också i bedömningen. VD är ansvarig för god-
kännande av NPAP innan lansering eller implemente-
ring. Funktionen för riskkontroll har ansvaret för att, 
åtminstone kvartalsvis, rapportera nya identifierade 
och betydligt förhöjda risker till styrelsen och VD. Pro-
cess för godkännande av nya produkter styrs av 
”Instruktionen för projektkoordinering och NPAP”.  
 
Självutvärderingar av operativa risker   
Processägarna för väsentliga processer utför minst en 
gång per år en självutvärdering av operativa risker i 
respektive process. Självutvärderingen inkluderar 
bedömning av sannolikhet att riskerna inträffar samt 
potentiell påverkan. Mitigerande kontroller och planer 
för hantering av identifierade risker inkluderas även i 
bedömningen och dokumenteras. Självutvärderingar 
av operativa risker styrs av ”Instruktionen för väsent-
liga processer”.      
       
Test av nyckelkontroller     
Effektiv internkontrollmiljö är en kritisk aspekt i den 
operativa riskhanteringen. Interna kontroller ska vara 
ändamålsenligt utformade i syfte att säkerställa ope-
rativ effektivitet, att Nordax tillgångar skyddas samt 
att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Risk-
kontroll testar nyckelkontroller i de väsentliga proces-
serna i syfte att bedöma utformning och operativ 
effektivitet. Test av nyckelkontroller avser inte att upp-
repa eller ersätta kontrollerna som sker i första för-
svarslinjen, utan syftar till att bedöma kontrollernas 
effektivitet. Processen för test av Nordax nyckelkon-
troller styrs av ”Instruktionen för riskkontroll”.
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Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen och Koden för den interna kontrollen av 
såväl Nordax, som hela Nordax-koncernen.  Den 
interna kontrollen avseende finansiell rapportering är 
byggd runt de sex grundpelarna för intern kontroll som 
presenteras nedan; kontrollmiljö, riskhantering, kon-
trollaktiviteter, information och kommunikation, upp-
följning samt utvärdering och ställningstagande avse-
ende internrevision.

System för intern kontroll och riskhantering avseende 
den finansiella rapporteringen
Intern kontroll avseende finansiell rapportering är en 
process genom vilken det säkerställs att fastlagda 
principer för intern kontroll och finansiell rapportering 
efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är 
upprättad i överensstämmelse med lag, föreskrifter, 
tillämpliga redovisningsstandarder och god redovis-
ningssed, samt övriga krav på bolag vars överlåtbara 
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 
marknad.

Kontrollmiljö
Grundläggande för Nordax interna kontroll av den 
finansiella rapporteringen är den kontrollmiljö som har 
beskrivits i bolagsstyrningsrapporten, inkluderande en 
tydlig och transparant organisationsstruktur, tydlig 
fördelning av befogenheter och ansvar samt styrande 
dokument såsom interna policyer, instruktioner och 
manualer. Detta inkluderar även de etiska riktlinjer som 
är kommunicerade till alla anställda som utgör en 
grundläggande förutsättning för en god kontrollmiljö. 
Som exempel på policyer, instruktioner och manualer 
kan nämnas styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, 
policy för Riskkontrollfunktionen, policy för Regelef-
terlevnadsfunktionen och policy för funktionen för 
internrevision samt policy för redovisning och atteste-
ring. Styrande dokument utvärderas löpande, dock 
minst årligen, och uppdateras då det är påkallat med 
anledning av nya eller förändrade regelverk och/eller 
vid interna förändringar i verksamheten.

Ytterligare en del av kontrollmiljön utgörs av riskbe-
dömningen, det vill säga identifiering och hantering av 
de risker som kan påverka den finansiella rapporte-
ringen samt de kontrollaktiviteter som syftar till att 
förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

I syfte att säkerställa adekvat riskhantering och efter-
levnad av lagar, föreskrifter och interna styrdokument 
är Nordax riskhantering och interna kontrollmiljö upp-
byggd med de tre försvarslinjerna.    
      
Riskhantering
Riskhantering inom Nordax, omfattande risker avse-
ende den finansiella rapporteringen, är proaktiv och 
uppföljande med tyngdpunkt på utvärdering, kontrol-
ler och utbildningsinsatser. Nordax tillämpar tillgäng-
liga tekniker och metoder för riskhantering på ett kost-
nadseffektivt sätt. Riskhanteringen är en integrerad 
del av affärsverksamheten.

Kontrollaktiviteter
Olika kontrollaktiviteter finns inbyggda i processen för 
finansiell rapportering. Kontrollaktiviteterna innefattar 
både generella och detaljerade kontroller som är 
avsedda att förhindra, upptäcka och korrigera fel, och 
avvikelser samt eventuella oegentligheter som kan ha 
väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen. 
Kontrollaktiviteterna utarbetas och dokumenteras på 
bolagsoch avdelningsnivå, utifrån en rimlig nivå relate-
rad till risken för fel och effekten av sådana fel. Res-
pektive avdelningsansvarig är i första hand ansvarig 
för att hantera de risker som är knutna till den egna 
avdelningens verksamhet och finansiella rapporte-
ringsprocesser. Vidare är en hög IT-säkerhet en förut-
sättning för god intern kontroll av den finansiella rap-
porteringen. Därför finns regler och riktlinjer för att 
säkerställa tillgänglighet, riktighet, sekretess och spår-
barhet i information i affärssystemen.

Information och kommunikation
Bolaget har informations- och kommunikationsvägar 
som syftar till att främja fullständighet och riktighet i 
den finansiella rapporteringen. Styrande dokument i 
form av interna policyer, instruktioner och manualer 
avseende den finansiella rapporteringen har gjorts till-
gängliga och kända för berörd personal via Nordax 
intranät och de kompletteras med relevanta rutin- och 
processbeskrivningar. Med löpande information, dia-
log, utbildnings- insatser och kontroller, säkerställs att 
personalen tar del av och förstår det interna regelver-
ket. Det interna regelverket med policyer, instruktioner 
och manualer, kompletterade med rutin- och process-
beskrivningar, utgör det viktigaste verktyget för infor-
mationsgivningen för att säkerställa den finansiella 
rapporteringen. Det system som används för finansiell 
rapportering omfattar hela koncernen.

Den externa kommunikationen syftar till att ge en rätt-
visande bild av Nordax och styrs i kommunikationspo-
licyn. Nordax genomför bland annat investerar- och 
analytikermöten och deltar i investerarseminarium.
      
Styrelsens åtgärder för att följa upp den interna 
kontrollen avseende finansiell rapportering
Styrelsens åtgärder för att följa upp den interna 
kontrollen avseende finansiell rapportering sker bland 
annat genom styrelsens löpande uppföljning av bola-
gets och koncernens ekonomi och resultat, nyckeltal, 
kostnader i förhållande till budget och prognos etc., 
men även genom styrelsens genomgång och uppfölj-
ning av extern och internrevisorns granskningsrappor-
ter. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter 
och vid varje styrelsemöte hanteras bolagets och kon-
cernens ekonomiska situation. Styrelsen och styrel-
sens revisionskommitté granskar också den finansiella 
kvartalsrapporteringen och årsbokslut samt de 
externa och interna revisorernas iakttagelser och slut-
satser.

       
      

AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017
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Nordax Accounting and Reporting-enhet sammanstäl-
ler och rapporterar vidare löpande finansiella och ope-
rativa siffror och analyser till funktionschefer, ledning 
och styrelse. Accounting and Reporting arbetar aktivt 
med löpande uppföljning av rörelsens intäkter såväl 
som kostnader i förhållande till budget och prognos. 
Arbetet sker i nära samspel med ledningsgruppen och 
övriga organisationen.

Kontrollfunktionerna Riskkontroll, Regelefterlevnad 
och Internrevison följer upp att interna policyer, 
instruktioner och manualer efterlevs.

Styrelsen erhåller minst kvartalsvis rapporter från 
Riskkontroll och Regelefterlevnad. Rapporterna 
innehåller bland annat utvärderingar av verksamheten 
med avseende på riskhantering och regelefterlevnad 
och omfattar hela organisationen.

Koncernens informations- och kommunikationsvägar 
följs löpande upp av styrelsen för att säkerställa att 
dessa är ändamålsenliga för den finansiella rapporte-
ringen.

Utvärdering och ställningstaganden av internrevision
Nordax funktion för internrevision utses av, och är 
direkt underställd styrelsen via revisionskommittén. 
Internrevisionens roll regleras i policyn avseende 
internrevisionsfunktionen och funktionens arbete 
baseras på en granskningsplan som granskas av revi-
sionskommittén och fastställs av styrelsen årligen.

Planen baseras på en riskanalys som utförs i samarbete 
med funktionerna för riskkontroll och regelefterlev-
nad, Nordax externrevisorer samt ordföranden för 
revisionskommittén. Internrevisions arbete innefattar 
bland annat att granska och bedöma om system, 
interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och 
effektiva samt att utfärdade rekommendationer följs 
samt att minst årligen skriftligen rapportera till sty-
relse och revisionskommittén.

Internrevisionen har lagts ut på extern part med syfte 
att säkerställa kvalitet och oberoende i utvärdering 
och granskning.
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Arne 
Bernroth 

Christian 
Beck

Katarina
Bonde

Befattning Styrelseordförande 
Ordförande ersättnings- 
kommittén

Styrelseledamot
Ledamot ersättnings- 
kommittén

Styrelseledamot
Ordförande riskkommittén

Utbildning Civilekonomexamen,  
Lunds universitet

Jur. kand. och högre  
studier i politisk ekonomi, 
Oslo universitet

Civilingenjör teknisk  
fysik, KTH

Invald år 2010 2004 2015

Född 1947 1956 1958

Nationalitet Svensk Norsk Svensk

Övriga uppdrag Styrelseordförande i 
Emragruppen AB med  
dotterbolag, Ceres Food AB 
och Motala Verkstad Group 
AB. Ledamot i  
den rådgivande kommittén  
för Axcel Investment Manage-
ment. Styrelseledamot och VD 
för elcecat AB.

Styrelseordförande i  
Arcasa Arkitekter AS,  
Cant Invest AS, Case Holding 
AS och Design og Interior AS. 
Styrelseledamot i Blår AS och 
ledamot i den rådgivande 
kommittén för Palamon  
Capital Partners

Styrelseordförande i  
Propellerhead Software 
Aktiebolag, Opus Group AB 
(publ) och IMINT Image  
Intelligence AB. Styrelse- 
ledamot i Aptilo Holding AB,  
Birger Jarl Securities AB, 
Mycronic AB (publ), Micro 
Systemation AB (publ) 

Oberoende till bolaget  
och ledningen 

Ja Ja Ja

Oberoende till större 
aktieägare

Ja Ja Ja

Tidigare erfarenhet Ledande befattningar  
i Nordea och Skandia

Flertaliga styrelseuppdrag, 
bland annat som ordförande 
för Espresso House Sweden 
AB och Banqsoft AS

Ledande befattningar  
inom IT-industrin

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2017

135 639 aktier 1 025 899 aktier 1 500 aktier

Revisionskommitté, närvaro 2 1 - -

Riskkommitté, närvaro - - 6

Ersättningskommitté, närvaro 3 3 -

Styrelsemöten, närvaro 17 17 16

Styrelsearvode, SEK 1 100 000 400 000 400 000

Arvode för kommittéuppdrag, SEK - 50 000 120 000

Styrelse

1  Arne Bernroth utsågs till ledamot i revisionskommitté vid styrelsemöte den 21 mars 2017 med anledning av att Hans Larsson lämnade styrelsen. Hans Larsson 
deltog vid ett möte i revisionskommittén och ett möte i riskkommittén innan utträdet.

PER DEN 31 DECEMBER 2017
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Morten
Falch

Susanne
Hannestad

Andrew
Rich 2

Befattning Styrelseledamot Styrelseledamot
Ledamot riskkommittén

Styrelseledamot
Ledamot revisionskommittén

Utbildning B.Sc. (Hons) in business  
administration,  
University of Bath

Masters of Business Adminis-
tration (Hons), Northeastern 
University, USA, samt First 
Level Bachelor of Law, Oslo 
universitet och Executive 
Leadership, INSEAD, Frankrike

M.A. (Hons) in History of Art, 
University of Edinburgh

Invald år 2004 2017 2010

Född 1967 1961 1974

Nationalitet Norsk Norsk Brittisk

Övriga uppdrag - Styrelseordförande i Payr AS, 
VIO Media AS och Førstehjel-
peren AS.

VD för Fintech Mundi AS och 
Bozan AS

Ansvarig för Group M&A  
på Jardine Lloyd Thompson 
Group plc (JLT) och medlem  
i branschorganisationen för 
auktoriserade revisorer i  
England och Wales 

Oberoende till bolaget  
och ledningen 

Nej 1 Ja Ja

Oberoende till större 
aktieägare

Ja Ja Ja

Tidigare erfarenhet Medgrundare och VD Nordax 
till och med augusti 2017 och 
ledande befattningar i GE 
Capital, Citigroup, och AVCO/
The Associates

Ledande befattningar i 
Nordea, Nets och Sparebank 1 
Forsikring i Norge och ett fler-
tal andra styrelseuppdrag, 
däribland Zwipe AS, Visa Ban-
kegruppe AS, Mastercard 
Forum, Scandpower IT AS och 
Visa Norge AS.

Tidigare delägare och  
styrelseledamot i Vision  
Capital LLP och flertaliga  
styrelseuppdrag däribland 
styrelseledamot i JDR Enter-
prises Limited och ADDO 
Food Group Limited

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2017

2 697 738 aktier 2 200 aktier 10 000 aktier

Revisionskommitté, närvaro - - 7

Riskkommitté, närvaro - 3 2 -

Ersättningskommitté, närvaro - - -

Styrelsemöten, närvaro 17 14 3 17

Styrelsearvode, SEK - 400 000 400 000

Arvode för kommittéuppdrag, SEK - 60 000 60 000

Styrelse

1 Morten Falch avslutade sin anställning på Nordax den 28 februari 2018 och ses därefter som oberoende till bolaget och ledningen  

2 Susanne Hannestad utsågs till ledamot i riskkommittén vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i anslutning till årsstämman den 27 april 2017 då 
hon valdes till ny styrelseledamot

3   Susanne Hannestad utsågs till styrelseledamot vid årsstämman den 27 april 2017.

PER DEN 31 DECEMBER 2017

-  62  - -  63  -

- BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT - 



Jenny
Rosberg

Synnöve
Trygg

Jacob
Lundblad

Befattning Styrelseledamot
Ordförande revisions- 
kommittén
Ledamot riskkommittén

Styrelseledamot 
Ledamot ersättnings- 
kommittén
Ledamot revisionskommittén

VD

Utbildning Executive MBA,  
Handelshögskolan Stockholm

Civilekonomexamen,  
Stockholms universitet

Magisterexamen i företags-
ekonomi och kandidatexamen 
i affärsjuridik, Lunds Universi-
tet

Invald år 2016 2015 2017

Född 1966 1959 1978

Nationalitet Svensk Svensk Svensk

Övriga uppdrag VD och styrelseledamot i 
ROPA management AB, styrel-
seledamot i AB Persson Invest, 
IRtalks AB och NetEnt AB 
(publ) och ledamot i revisions-
kommittén i NetEnt AB (publ)

Styrelseledamot i Intrum  
Justitia AB, Landshypotek 
Bank AB, Valitor HF,  
Volvofinans Bank AB,  
Precise Biometrics AB  
och Wrapp AB 

VD i Nordax Bank AB (publ)

VD och styrelseledamot i dot-
terbolag till Nordax Bank AB 
(publ)

Oberoende till bolaget  
och ledningen 

Ja Ja Nej

Oberoende till större 
aktieägare

Ja Ja Ja

Tidigare erfarenhet Ledande befattningar i  
Nasdaq, Erik Penser Bank- 
aktiebolag, Skandia, Nordiska 
Fondkommission och Pronator

VD för SEB Kort Vice VD sedan 2010             
Erfarenhet från olika positio-
ner inom Nordax sedan 2004

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2017

10 000 aktier 2 000 aktier 567 688 aktier

Revisionskommitté, närvaro 7 4 1 -

Riskkommitté, närvaro 7 - -

Ersättningskommitté, närvaro - 3 -

Styrelsemöten, närvaro 17 15 -

Styrelsearvode, SEK 400 000 400 000 -

Arvode för kommittéuppdrag, SEK 180 000 110 000 -

Styrelse            VD

1 Synnöve Trygg utsågs till ledamot i revisionskommittén vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i anslutning till årsstämman den 27 april 2017.
 

PER DEN 31 DECEMBER 2017
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Jacob
Lundblad

Lennart 
Erlandson

Christine 
Ahlm

Per 
Alinder

VD Finansdirektör Kreditchef Marknadschef

Född 1978 Född 1966 Född 1967 Född 1985

Anställd 2004 Anställd 2017 Anställd 2004 Anställd 2006

Tillträdde nuvarande tjänst 
2017

Tillträdde nuvarande tjänst 
2017

Tillträdde nuvarande tjänst 
2004

Tillträdde nuvarande tjänst 
2014

Utbildning: Magisterexamen i 
företagsekonomi och kandidat- 
examen i affärsjuridik, Lunds 
universitet

Utbildning: Fil kand ekonomi, 
Handelshögskolan Göteborg

Utbildning: Civilekonom, 
Stockholms universitet

Utbildning: Civilekonom,  
Stockholms Universitet

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 567 668 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 0 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 271 279 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 666 aktier

Koncernledning
PER DEN 31 DECEMBER 2017

Malin 
Frick

Malin 
Jönsson

Ragnhild
Tell

Kristina 
Tham 
Nordlind 

Personalchef Chef Customer Operations IT-chef Chefsjurist

Född 1986 Född 1971 Född 1973 Född 1972

Anställd 2012 Anställd 2016 Anställd 2017 Anställd 2007

Tillträdde nuvarande tjänst 
2012

Tillträdde nuvarande tjänst 
2016

Tillträdde nuvarande tjänst 
2017

Tillträdde nuvarande tjänst 
2007

Utbildning: Fil Kand  i Human 
Resource Management and 
Development, Linköpings Uni-
versitet 

Utbildning: Magisterexamen 
Internationell ekonomi, Linkö-
pings universitet.

Utbildning: Fil kand informatik, 
Örebro Universitet

Utbildning: Jur kand,  
Stockholms universitet

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 666 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 1 600 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 2 650 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 54 256 
aktier
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Adjungerade i koncernledningen
PER DEN 31 DECEMBER 2017

Andreas 
Frid

Patrick 
MacArthur

Olof 
Mankert 

Ansvarig för investerarelatio-
ner

Ansvarig Business Develop-
ment & Strategy

Riskchef

Född 1977 Född 1980 Född 1979

Anställd 2016 Anställd 2017 Anställd 2013

Tillträdde nuvarande tjänst 
2016

Tillträdde nuvarande tjänst 
2017

Tillträdde nuvarande tjänst 
2016

Utbildning: Magisterexamen i 
företagsekonomi, Lunds uni-
versitet

Utbildning: Civilekonomexa-
men Handelshögskolan i 
Stockholm, Kandidatexamen i 
juridik Lunds Universitet

Utbildning: Jur kand,  
Stockholms universitet

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 1 650 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 0 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 666 aktier
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2017
FINANSIELLA RAPPORTER

Nordax Group AB (publ)



KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK Not JAN–DEC 2017 JAN–DEC 2016

Rörelseintäkter

Ränteintäkter 7,13 1 455 1 354

Räntekostnader 7,13 -261 -254

Summa räntenetto 1 194 1 100

Provisionsintäkter 8,13 19 16

Nettoresultat av finansiella transaktioner 9,13 -24 60

Övriga rörelseintäkter 0 0

Summa rörelseintäkter 1 189 1 176

Rörelsekostnader

Allmänna administrationskostnader 10,13 -299 -291

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 2,13,18 -24 -25

Övriga rörelsekostnader 13 -128 -136

Kostnader av engångskaraktär 13 - 13

Summa rörelsekostnader -451 -439

Resultat före kreditförluster 738 737

Kreditförluster, netto 11,13 -209 -164

Rörelseresultat 529 573

Skatt på årets resultat 12 -120 -127

PERIODENS RESULTAT/TOTALRESULTAT 409 446

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 409 446

Innehav utan bestämmande inflytande - -

Vinst per aktie före utspädning, SEK 2 3,69 4,02

Vinst per aktie efter utspädning, SEK 2 3,69 4,02

Genomsnittligt antal utestående aktier 2 110 744 487 110 912 265

Rapport över resultat i koncernen
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KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK Not 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

TILLGÅNGAR

Utlåning till kreditinstitut 5,6,14 1 808 1 672

Utlåning till allmänheten 5,6,13,15 13 488 12 794

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5,6,16 1 184 959

Materiella tillgångar 17 6 7

Immateriella tillgångar 18 300 305

Övriga tillgångar 68 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 17

SUMMA TILLGÅNGAR 16 878 15 773

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder

Skulder till kreditinstitut 5,6,19 3 054 3 205

Inlåning från allmänheten 5,6 7 511 7 141

Emitterade värdepapper 5, 6,20 3 547 2 910

Aktuell skatteskuld 61 36

Uppskjuten skatteskuld 12 31 30

Övriga skulder 21 24 16

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58 68

Efterställda skulder 5,6,22 247 247

Summa skulder 14 533 13 653

Eget kapital

Aktiekapital 111 111

Fond för utvecklingsavgifter 19 -

Övrigt kapital -11 -4

Övrigt tillskjutet kapital 736 736

Balanserad vinst, inkl. årets resultat 1 490 1 277

Summa eget kapital 2 345 2 120

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 16 878 15 773

Rapport över finansiell ställning i koncernen
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KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK JAN–DEC 2017 JAN–DEC 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 529 573

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 Valutakurseffekter 2 24 -60

 Betald skatt -94 -80

 Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 24 25

 Avskrivningar av finansieringskostnader -1 -

 Orealiserade värdeförändringar på obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 3

Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder

Minskning/Ökning av utlåning till allmänheten -834 -1 577

Minskning/Ökning av övriga tillgångar -56 -10

Minskning/Ökning av inlåning från allmänheten 370 1 140

Minskning/Ökning av övriga skulder -3 -12

Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 2

Investeringsverksamheten

Inköp av inventarier -18 -9

Investering obligationer och andra räntebärande värdepapper -3 791 -3 879

Försäljning/avyttring obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 560 4 073

Kassaflöde från investeringsverksamheten -249 185

Finansieringsverksamheten3 

Minskning/Ökning skuld till kreditinstitut -133 186

Emission av förlagslån - -

Lösen förlagslån - -

Emitterade obligationer 2 107 500

Amortering emitterade obligationer -1 369 -952

Lämnad aktieutdelning -177 -55

Återköp egna aktier -7 -4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 421 -325

Periodens kassaflöde 137 -138

Likvida medel vid periodens början 1 672 1 810

Likvida medel vid periodens slut 1 808 1 672

Rapport över kassaflöden i koncernen

Likvida medel definieras som utlåning till kreditinstitut. Pantsatta likvida medel enligt not 23 är tillgängliga för Nordax i samband med
månatlig reglering enligt finansieringsavtal och definieras därför som likvida medel på grund av att de är pantsatta i maximalt 30 dagar och
därmed kortfristiga.            

 

1   Varav erhållen ränta 1 398 MSEK (1 300) och betald ränta 146 MSEK (146)
2   Orealiserade värdeförändringar redovisades i tidigare perioder som valutakurseffekter men har nu omklassificerats till förändring av den löpande verksam-

hetens tillgångar och skulder.           
             
 

3  Avstämning skulder som härrör från finansieringsverksamheten- Koncernen

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK UB 2016 Kassaflöden

Övriga icke kassa-
flödespåverkande 

poster Valutakurseffekter UB 2017

Skulder till kreditinstitut 3 205 -133 7 -24 3 054

Emitterade värdepapper 2 910 738 -9 -92 3 547

Summa skulder härrörande från 
finansieringsverksamheten 6 115 -605 -2 -116 6 601
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KONCERNEN 
   Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Alla belopp anges i MSEK
Aktiekapi-

tal
Övriga 
fonder

Övrigt  
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Balanse-
rad vinst

INGÅENDE BALANS 1 JANUARI 2016 111 - - 736 886 1 733

Totalresultat

Periodens resultat 446 446

Summa totalresultat 446 446

Fond för utvecklingsavgifter

Tillkommande aktiveringar 5 -5 0

Avskrivningar 0 0 0

Summa fond för utvecklingsavgifter 5 -5 0

Transaktioner med aktieägare

Lämnad aktieutdelning -55 -55

Återköp av egna aktier -4 -4

Summa transaktioner med aktieägare -4 -55 -59

UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2016 111 5 -4 736 1 272 2 120

INGÅENDE BALANS 1 JANUARI 2017 111 5 -4 736 1 272 2 120

Totalresultat

Periodens resultat 409 409

Summa totalresultat 409 409

Fond för utvecklingsavgifter

Tillkommande aktiveringar 16 -16 0

Avskrivningar -2 2 0

Summa fond för utvecklingsavgifter 14 -14 0

Transaktioner med aktieägare

Lämnad aktieutdelning -177 -177

Återköp av egna aktier -7 -7

Summa transaktioner med aktieägare -7 -177 -184

UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2017 111 19 -11 736 1 490 2 345

Rapport över förändringar i eget kapital
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Nordax Group AB (publ) (organisationsnummer 
556993–2485), med säte i Stockholm är moderbolag i en 
koncern med dotterbolaget Nordax Bank AB. Nordax 
Bank AB äger i sin tur bolag vars verksamhet är att äga 
bolag och förvalta aktier i bolag. Koncernens huvudsak-
liga verksamhet består i att bedriva utlåning till privat-
personer i Norden.

Information om den konsoliderade situationen
Toppbolag i den konsoliderade situationen är Nordax 
Group AB (publ). Följande bolag ingår både i den kon-
soliderade redovisningen för den konsoliderade situa-
tionen enligt full IFRS samt i den gruppbaserade redo-

visningen vid beräkning av kapitalkrav; Nordax Group 
AB (publ), Nordax Bank AB (publ), Nordax Nordic AB 
(publ), Nordax Sverige AB, Nordax Nordic 4 AB (publ), 
Nordax Sverige 4 AB (publ), Nordax Nordic 2 AB och 
Nordax Nordic 3 AB (publ). 

Koncernredovisning och årsredovisning för Nordax 
Group AB (publ) för räkenskapsåret 2017 godkändes av 
styrelsen och verkställande direktören för utfärdande 
den 15 mars 2018 för beslut av stämman under 2018.

Noter
Angivna belopp i noter är i MSEK om inget annat anges.

De viktigaste redovisningsprinciper som har tillämpats 
när denna koncernredovisning upprättades anges 
nedan. 

Koncernredovisningen för Nordaxkoncernen har upp-
rättats i enlighet med av EU antagna internationella 
redovisningsstandarder International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Standarderna ges ut av 
International Accounting Standards Board (IASB) och 
dess tolkningar av IFRS Interpretations Committee. 
Därutöver tillämpas de tillägg som följer av Lag om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
(1995:1559), RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapporte-
ring, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2008:25).

(i) Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget till 
anskaffningsvärde och förvärvsmetoden används vid 
inräkning av dotterbolag i redovisningen. Som intäkt 
redovisas erhållna utdelningar när rätten att erhålla 
betalning bedöms som säker. Nedskrivningsprövning 
sker kvartalsvis och nedskrivning görs om nedgången 
bedöms bestående. 

(ii) Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen i 
enlighet med RFR2. Erhållna koncernbidrag från dot-
terföretag redovisas som finansiell intäkt i resultaträk-
ningen. Lämnade koncernbidrag till dotterföretag 
redovisas som ökning av andelar i koncernföretag i 
den mån nedskrivning ej erfordras. Skatteeffekten av 
lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas i resul-
taträkningen då koncernbidraget redovisas i resulta-
träkningen. 

(iii) Transaktioner med närstående
Alla transaktioner med närstående är gjorda i enlighet 
med armlängdsprincipen.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats med anskaff-
ningsvärdemetoden som grund, förutom instrument, 

belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligatio-
ner och andra värdepapper som är värderade till verk-
ligt värde via resultaträkningen.  Med anskaffningsvär-
demetoden som grund innebär det att redovisningen 
är baserad på historiska värden.

Konsolidering av dotterbolag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig 
avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlig-
het att påverka avkastningen genom sitt inflytande i 
företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovis-
ningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör. Koncerninterna 
transaktioner och balansposter samt orealiserade vin-
ster och förluster på transaktioner mellan koncernföre-
tag elimineras. För information om justerade redovis-
ningsprinciper i dotterbolagen, se avsnittet 
Förändringar i redovisningsprinciper i not 2.

Omräkning av utländsk valuta

(i) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de 
olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta 
som används i den ekonomiska miljö där respektive 
företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). 
I koncernredovisningen används moderbolagets funk-
tionella valuta och rapporteringsvaluta, vilket är 
svenska kronor (kr).

(ii) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funk-
tionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och – förluster 
som uppkommer vid betalning av sådana transaktio-
ner och vid omräkning av monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovi-
sas i resultaträkningen Nettoresultat från finansiella 
transaktioner.

Not 1 Allmän information 

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde och skrivs av linjärt enligt plan över nytt-
jandeperioden. Avskrivningstiden för materiella 
anläggningstillgångar är mellan 3 och 5 år. Nedskriv-
ningsprövning sker vid indikation på värdenedgång. 

Immateriella anläggningstillgångar

(i) Egenutvecklad programvara 
Utgifter för underhåll av programvara kostnadsförs när 
de uppstår. Utvecklingsutgifter som är direkt hänför-
liga till utveckling och testning av identifierbara och 
unika programvaruprodukter som kontrolleras av kon-
cernen, redovisas som immateriella tillgångar när föl-
jande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran 

så att den kan användas, 
• företagets avsikt är att färdigställa programvaran 

och att använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja pro-

gramvaran,
• det kan visas hur programvaran genererar troliga 

framtida ekonomiska fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser 

för att fullfölja utvecklingen och för att använda 
eller sälja programvaran finns tillgängliga, och

• de utgifter som är hänförliga till programvaran under 
dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Utvecklingsutgifter redovisas som en tillgång i balans-
räkningen om det är sannolikt att de är förknippade 
med framtida ekonomiska fördelar. Utvecklingsutgifter 
som inte uppfyller kriterier för att aktiveras kostnads-
förs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare 
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföl-
jande period. Utvecklingsutgifter för programvara som 
redovisas som tillgång skrivs av under sin bedömda 
nyttjandeperiod, vilken inte överskrider fem år. 

(ii) Goodwill 
Det redovisade värdet på goodwill är hänförligt till för-
värvet av Nordax Holding AB som gjordes under 2010. 
Till detta förvärv hänförs även det redovisade värdet 
på kundrelationer, vilket är en uppskattning av värdet 
av förvärvade kundregister. Den immateriella till-
gången hänförlig till kundrelationer skrivs av över tio år. 
Under året har Nordax Holding AB fusionerats ned i 
Nordax Bank AB följaktligen är goodwill numera hän-
förlig till Nordax Bank AB. 

Nyttjandevärdet
Goodwill är relaterad till hela koncernen Nordax Bank 
AB. Återvinningsvärdet har under slutet av 2017 fast-
ställts baserat på nyttjandevärdet. Detta innebär att 
tillgångarnas förväntade framtida kassaflöden nuvär-
desberäknas med en diskonteringsfaktor. De framtida 
förväntade kassaflödena har baserats på koncernens 
upprättade femårsplan. De viktigaste antagandena i 
femårsplanen är ledningens bedömning om tillväxt 
och nettovinst inklusive kreditförluster, vilka är 
antagna av styrelsen. Antagandena baserar sig på 
både historisk erfarenhet och marknadsdata. 

Kassaflödesberäkningarna har gjorts baserat på fem år 
antagna kassaflöden och ett bedömt slutvärde vid 
utgången av femårsperioden som är lika med tillgångar-
nas bokförda värde. Någon tillväxttakt antas ej efter 

prognosperioden. Koncernen anser att en ovägd primär-
kapitalrelation om 15% är rimlig. Diskonteringsfaktorn 
varierar mellan 4,1% – 5,3% (5,2%) före skatt beroende på 
land och har fastställts utifrån ett antaget avkastnings-
krav på eget kapital före skatt om 20% samt marknadens 
avkastningskrav vid finansiering av tillgångarna. 

Baserat på ovan redovisad beräkning förelåg det på 
bokslutsdagen inte något nedskrivningsbehov av 
goodwill. En förändring av diskonteringsräntan, vilket 
är den känsligaste parametern, (+1 procentenhet) 
skulle inte heller föranleda någon nedskrivning. Tidi-
gare övervakades goodwill på totalnivå, men från 
2014 övervakas och prövas goodwill på rörelseseg-
mentnivå baserat på relativa värden på de segment 
som förelåg vid förvärvet.  Detta då det är den lägsta 
nivå som en kassagenererande enhet har identifierats. 
Det redovisade värdet av goodwill är hänförligt till 
Sverige med 93 MSEK (90), Norge med 97 MSEK (114) 
och Finland med 61 MSEK (47). 

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i föl-
jande kategorier: finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen samt låneford-
ringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende
av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades.
Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella
tillgångarna vid det första redovisningstillfället.

(i) Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för 
handel och sådana finansiella tillgångar som företagsled-
ningen vid första redovisningstillfället valt att klassificera 
till denna kategori, dvs identifierade till verkligt värde. En 
finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den 
förvärvas huvudsakligen i syfte att omsättas inom företa-
gets normala verksamhetscykel. Derivat klassificeras som 
att de innehas för handel då koncernen inte tillämpar säk-
ringsredovisning. Tillgångar i denna kategori, derivat, 
klassificeras som omsättningstillgångar, d.v.s. har för 
avsikt att omsättas inom 12 mån och redovisas under pos-
terna Övriga tillgångar. Nordax väljer att klassificera Obli-
gationer och andra räntebärande tillgångar som finan-
siella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 
(verkligtvärdeoption) på grund av att företagsledningen 
vid  första redovisningstillfället valt att klassificera till 
denna kategori, d v s identifierade till verkligt värde.

(ii) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella till-
gångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på 
en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och 
kundfordringar utgörs av Utlåning till kreditinstitut, 
Utlåning till allmänheten samt Kassa och tillgodoha-
vanden hos centralbanker och Övriga tillgångar i 
balansräkningen.
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(iii) Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovi-
sas på likviddagen. Finansiella instrument redovisas 
första gången till verkligt värde plus transaktionskost-
nader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt 
värde, medan hänförliga transaktionskostnader redo-
visas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och kon-
cernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. Finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till 
verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. 

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt 
värde avseende kategorin finansiella tillgångar värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen, resulta-
tredovisas i den period då de uppstår och ingår i resul-
taträkningens post Nettoresultat av finansiella 
transaktioner.

Verkligt värde för börsnoterade värdepapper baseras 
på aktuella köpkurser. Om marknaden för en finansiell 
tillgång inte är aktiv (och för onoterade värdepapper), 
fastställer koncernen verkligt värde genom att till-
lämpa värderingstekniker såsom användning av infor-
mation avseende nyligen gjorda transaktioner på arm-
längds avstånd, hänvisning till verkligt värde för ett 
annat instrument som i allt väsentligt är likvärdigt och 
analys av diskonterade kassaflöden. Härvid används i 
så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation 
medan företagsspecifik information används i så liten 
utsträckning som möjligt.

Likvida medel som bankmedel klassificeras som utlå-
ning till kreditinstitut. Pantsatta likvida medel enligt 
not 23 är tillgängliga för Nordax i samband med 
månatlig reglering enligt finansieringsavtal och defi-
nieras därför som likvida medel. 
 
(iv) Nedskrivning av tillgångar redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde 
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns 
objektiva belägg att en finansiell tillgång eller grupp av 
tillgångar förlorat i värde. En finansiell tillgång eller 
grupp av tillgångar har förlorat i värde, och nedskriv-
ning görs, bara om det finns objektiva belägg att de 
förlorat i värde som resultat av en eller flera händelser 
som inträffat efter det att tillgången först redovisades 
(en ”förlusthändelse”) och förlusthändelsen (eller för-
lusthändelserna) påverkar framtida förväntade kassa-
flöden från den finansiella tillgången eller från gruppen 
av finansiella tillgångar och denna påverkan kan upp-
skattas med rimlig säkerhet.
Om i en senare period beloppet av behövlig nedskriv-
ning av en tillgång minskar och minskningen kan 
objektivt hänföras till en händelse efter det att ned-
skrivningen gjordes (som i fallet med en förbättring av 
en låntagares kreditvärdighet), återförs den tidigare 
gjorda nedskrivningen genom att det reserverade 
beloppet minskas. 

Finansiella skulder
Koncernen klassificerar sina finansiella skulder i föl-
jande kategorier: finansiella skulder värderade till verk-
ligt värde via resultaträkningen samt övriga finansiella 
skulder. 
 
(i) Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen är finansiella skulder som innehas 
för handel. En finansiell skuld klassificeras i denna 
kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att 
säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de inne-
has för handel då koncernen inte tillämpar säkringsre-
dovisning. Förändring i verkligt värde redovisas i resul-
taträkningen under posten Nettoresultat av finansiella 
transaktioner. Skulder i denna kategori redovisas 
under posterna Övriga skulder. 

(ii) Övriga finansiella skulder
Övriga finansiella skulder redovisas under posterna 
Skulder till kreditinstitut, Inlåning från allmänheten, 
Emitterade värdepapper samt Efterställda skulder och 
värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden.

I de fall väsentliga covenanter föreligger upplyses det 
om detta.

Principer för kvittning av Finansiella tillgångar och 
finansiella skulder
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och-
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast när följande två kriterar är uppfyllda: det finns 
en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och det 
föreligger en avsikt att betala ett nettobelopp eller 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 
Ingen kvittning av finansiella tillgångar och finansiella 
skulder har skett.

Utlåning
Lånefordringar för vilka det finns avsikt att inneha till 
förfall klassificeras som finansiella anläggningstill-
gångar och utgör en egen kategori av finansiella 
instrument under IAS 39. Dessa redovisas i balansräk-
ningen till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för 
konstaterade och befarade kreditförluster. Erhållna 
uppläggningsprovisioner räknas in i lånefordringarnas 
anskaffningsvärde.

Utbetalning sker direkt efter beviljning varpå det inte 
finns några åtaganden i beviljade ej utbetalade krediter. 

Nedskrivningar på lånefordringar redovisas i resulta-
träkningen som Kreditförluster netto vilket utgörs av 
årets bortskrivning avseende konstaterade kreditför-
luster, reservering för lån med individuellt identifierad 
förlusthändelse (med individuellt identifierad förlust-
händelse avses fordringar förfallna mer än 180 dagar) 
och gruppvis reservering för gruppvis värderade ford-
ringar (förfallna 1 – 180 dagar). Ingen individuell reser-
vering görs för förlusthändelse innan fordran är förfal-
len med 180 dagar eller mer. 

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 nedskrivningstidpunkten effektiva räntan för 
instrumentet, d.v.s. den ursprungliga effektiva räntan.

Se vidare not 3 och 4.
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Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Effektivräntemetoden används 
för att redovisa ränteintäkter och räntekosntader på 
finansiella tillgångar och finansiella skulder som värde-
rats till upplupet anskaffningsvärde. Metoden används 
för beräkning av det upplupna anskaffningsvärdet för 
en finansiell tillgång eller finansiell skuld och för fördel-
ning i tiden av ränteintäkter och räntekostnader. Trans-
aktionskostnader så som t ex öppningsavgifter, faktu-
reringsavgifter och månadsavgifter intäktsförs när 
dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att 
tillfalla företaget och redovisas under ränteintäkter. 
Transaktionskostnader ingår i beräkningen av faststäl-
lande av effektivräntan. Ränteintäkter och räntekost-
nader från finansiella instrument beräknade enligt 
effektivräntemetoden redovisas inom räntenettot. 
Ränteintäkter på finansiella instrument som innehas 
för handelssyfte redovisas inom Nettoresultat av 
finansiella transaktioner.

Provisionsintäkter
Provisionsintäkter består av försäkringsprovisioner. 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i 
koncernens löpande verksamhet. Koncernen redovisar 
en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla företaget.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner inkluderar 
realiserade vinster och förluster på alla finansiella 
instrument utom lånefordringar. Vinster och förluster 
inkluderar vinster och förluster på grund av valuta-
kursförändringar samt resultat av placeringar i obliga-
tioner och andra räntebärande värdepapper.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader avser personal-
kostnader och övriga administrationskostnader såsom 
IT-kostnader, främmande tjänster (revision, övriga 
tjänster), lokalkostnader, telefon och porto samt 
övrigt. 

Skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare aktuella skatter samt effekt av läm-
nat eller erhållet koncernbidrag. Skatteskulder/-ford-
ringar värderas till vad som enligt företagets bedöm-
ning skall erläggas till eller erhållas från 
skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet på samtliga 
temporära skillnader som uppkommer mellan skatte-
mässigt och bokfört värde på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten inkomstskatt redovisas med tillämpning av 
de skattesatser som gäller på balansdagen.

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas som årets 
resultat hänförligt till aktieägarna dividerat med vägt 
genomsnittligt antal utestående stamaktier under 
perioden. Resultat per aktie efter utspädning är det-
samma som före utspädning då det ej skett någon 
utspädning.

Ersättningar till anställda

(i) Pensionskostnader
Koncernens pensionsplaner finansieras genom betal-
ningar till försäkringsbolag. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd 
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncer-
nen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. 
Koncernen har inte några rättsliga eller informella för-
pliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juri-
diska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala 
alla ersättningar till anställda som hänger samman 
med de anställdas tjänstgöring under innevarande 
eller tidigare perioder.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncer-
nen avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig 
eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. 
Avgifterna redovisas i takt med att den anställde tjänar 
in pensionen. Förutbetalda avgifter redovisas som en 
tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning 
eller minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo.

(ii) Aktierelaterade ersättningar
Nordax introducerade ett kombinerat kontant- och 
aktiebaserat ersättningsprogram under 2015 och års-
stämman 2017 beslutade om ett kombinerat kontant- 
och aktiebaserat ersättningsprogram för 2017. Incita-
mentsprogrammen omfattar två ersättnings- 
komponenter; en kontantdel och en aktiebaserad del i 
form av rättigheter till framtida utdelning av aktier. 
Aktier och sociala avgifter kostnadsförs fördelat över 
den period de vederlagsfria aktierna intjänas vilket 
utgör samma år som den rörliga ersättningen intjänas. 
Efter att styrelsen fattat beslut om rörliga ersättningar 
kan aktier inom ramen för Nordax långsiktiga incita-
mentsprogram förvärvas till marknadspris vid tidpunkt 
som Nordax styrelse beslutar. Återköp av aktier redo-
visas som ett avdrag inom eget kapital.

Rättigheten till framtida tilldelning av vederlagsfria 
aktier omvandlas till aktier när kvalificeringsperioden 
är till ända. Kvalificeringsperioden är 3 år för samtliga 
deltagare i programmet utom VD som har en kvalifice-
ringsperiod om 5 år. En förutsättning för att deltaga-
ren ska ha rätt att erhålla tilldelning är att deltagaren 
fortsätter vara anställd under hela kvalificeringsperio-
den.
 
Ingen aktierelaterad ersättning har utgått fram till och 
med 2017.

Segment
Segmentinformationen presenteras utifrån högste 
verkställande beslutsfattarens perspektiv och seg-
menten identifieras utifrån den interna rapporteringen 
till den verkställande direktören som är identifierad 
som den högste verkställande beslutsfattaren. Nordax 
har följande rörelsesegment: Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Tyskland, vilket speglar Nordax utlå-
ningsportfölj. Resultat som inte direkt är hänförliga till 
segment allokeras från och med 2014 med fördel-
ningsnycklar enligt interna principer som företagsled-
ningen anser ger en rättvis fördelning till segmenten. 
Högste verkställande beslutsfattaren följer huvudsak-
ligen resultatbegreppet rörelseresultat. 
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Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Nya eller förändrade standarder och tolkningar som 
antagits av EU med tillämpning från 1 januari 2017 har 
inte haft någon väsentlig effekt på Bolagets finansiella 
rapporter. De redovisningsprinciper och beräknings-
metoder som använts vid upprättande av Bolagets 
redovisning är i allt väsentligt oförändrade sedan före-
gående år. För information om justerade redovisnings-
principer i dotterbolagen, se avsnittet Förändringar i 
redovisningsprinciper i not 2.

Nya tillämpliga standarder, ändringar och tolkningar 
av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft 
och som inte har tillämpats i förtid av koncernen.

IFRS 9
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering 
och värdering inklusive nedskrivningar av finansiella 
tillgångar och skulder samt säkringsredovisning. Den 
fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014 och 
ersätter IAS 39. Standarden ska tillämpas för räken-
skapsår som påbörjas 1 januari 2018 och är antagen av 
EU. 

Vad IFRS 9 innebär och skillnader mot IAS 39
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering
och värdering inklusive nedskrivningar av finansiella
tillgångar och skulder samt säkringsredovisning. Den
fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014 och
ersätter IAS 39. Standarden ska tillämpas för räken-
skapsår som påbörjas 1 januari 2018 och är antagen av
EU. 

IFRS 9 är principdrivet jämfört med IAS 39 som var
regelbaserat och innehåller nya principer för hur finan-
siella tillgångar ska klassificeras och värderas.
Avgörande för klassificeringen, i vilken värderingska-
tegori en finansiell tillgång hänför sig till är, företagets
”affärsmodell”, syftet med innehavet samt den finan-
siella tillgångens kontraktsenliga kassaflöden.
Regelverket behandlar klassificering och värdering,
säkringsredovisning samt nedskrivningar av finansiella
instrument.

Nordax finansiella tillgångar - klassificering och vär-
dering
Merparten av Nordax tillgångsmassa består av utlå-
ning till allmänheten. Nordax har definierat sin
affärsmodell för dessa tillgångar som att tillgångarna
innehas i syfte att insamla kontraktsenliga kassaflöden
(Hold to Collect) samt att de avtalade villkoren för de
finansiella tillgångarna ger upphov till kassaflöden som
endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på
det utestående kapitalbeloppet (enligt s.k. SPPI-test
(Solely Payments of Principal and Interest )). Detta
medför att Nordax ska värdera sina tillgångar på till-
gångssidan till upplupet anskaffningsvärde.

Då Nordax redan sedan tidigare värderar sin utlåning 
på detta sätt, i enlighet med IAS 39, medför över-
gången till IFRS 9 ingen förändring i redovisningen av 
dessa tillgångar. 

Utlåning till kreditinstitut består av Nordax innehav 
ilikviditetsportföljen och redovisas via resultaträk-
ningen till marknadsvärde och omfattas därför inte av 
kreditreserveringsmodellen i IFRS 9. Även obligatio-
ner, andra räntebärande värdepapper och derivat vär-
deras till marknadsvärde via resultaträkningen och 
påverkas inte av övergången till IFRS9.

Säkringsredovisning
Koncernen tillämpar för närvarande inte säkringsredo-
visning varför koncernen ej påverkas av de ändrade-
reglerna.

Nedskrivningar
IFRS 9 medför också en ny modell för beräkning av 
kreditförlustreserver som utgår från förväntade kredit-
förluster och inte enbart inträffade förlusthändelser.
Nedskrivningsreglerna under IFRS 9 bygger på en tre-
stegsmodell där redovisningen ska spegla föränd-
ringar i kreditrisken.

Nordax modell för nedskrivning enligt IFRS 9

Nordax modell för nedskrivning enligt IFRS 9 består av 
två delar; en kvantitativ kassaflödesmodell som beräk-
nar förväntad kreditförlust och en kvalitativ modell 
som justerar resultatet från den kvantitativa modellen 
efter ett prognostiserat makroscenario. 

I den kvalitativa modellen görs antagandet att det 
existerar två framåtblickande makroscenarier för ned-
skrivningsmodellen, ett ”normalt” som bygger på 
makroekonomiska förhållanden som indikerar att, för  
Nordax relevanta länder, inte har hamnat i en ekono-
misk kris och ett ”krisscenario” som visar tydliga 
tecken på ekonomisk nedgång för respektive land. 
Den förväntade kreditrisken i den kvantitativa model-
len beräknas med det ”normala” scenariot som grund 
och justeras sedan månadsvis vid behov med den 
bedömda risken och effekten för kris

I den kvantitativa modellen kan en kreditförlust uppstå 
både från avskrivningar (avskrivet belopp minus för-
väntad  återvinning) och från försäljning av förfallna 
fordringar (avskrivet belopp minus försäljningsintäkt).

Den kvantitativa modellen är en trestegsmodell som 
skiljer på tre typer av fordringar – fordringar med nor-
mal risk (steg 1), fordringar vars kreditrisk anses ha 
ökat signifikant (steg 2) samt fordringar där en förlust-
händelse har skett (steg 3). Nordax definition av en 
förlusthändelse är att fordringen har förfallit med mer 
än 90 dagar.

För att avgöra om en fordring har förhöjd risk använd-
sen metod där fordringens sannolikhet för fallisse-
mang inom de kommande tolv månaderna jämförs mot 
ett gränsvärde som är en funktion av ursprungsrisk-
klass och tid sedan lånet emitterades. (Fordringens 
sannolikhet  för fallissemang inom de kommande tolv 
månaderna används som en approximation för sanno-
likheten för fallissemang under hela fordringens livs-
tid.) Om sannolikheten för fallissemang inom de när-
maste tolv månaderna understiger gränsvärdet anses 
fordringen ha normal risk (tillhöra steg 1) och förvän-
tad kreditförlust  beräknas för prognoshorisonten tolv 
månader. Detta görs genom att beräkna förväntad 
avskrivning  under tolvmånadersperioden och därefter 
dess förväntade  återvinning/försäljningsintäkt. För-
väntad återvinning beräknas utifrån kumulativa åter-
vinningskurvor som sträcker sig över 20 år (Finland 15 
år, pga legal tids begränsning av indrivning av fordran) 
medan försäljningsintäkten baseras på ett avtalat pris. 
Både förväntad avskrivning och förväntad återvinning 
diskonteras tillbaka till tidpunkten för reserveringen 
med lånets  aktuella effektivränta och reserveringen 
utgörs av skillnaden däremellan.
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Om däremot fordringens sannolikhet för fallisse-
mang(signifikant riskökning) inom de närmaste tolv 
månaderna överstiger ovan nämnda gränsvärde, anses 
fordringen ha förhöjd risk (tillhöra steg 2) och förvän-
tad kreditförlust beräknas för fordringens förväntade 
livslängd (alla fordringar som är förfallna mellan 30-89 
dagar reserveras per definition av regelverket utifrån-
förväntad livslängd (s.k. backstop i regelverket)). Den-
förväntade livslängden bestäms genom att justera 
nerfordringens kvarvarande löptid med en förväntad 
utnyttjandefaktor. Därefter bestäms fordringens san-
nolikhet för fallissemang över dess livstid utifrån ford-
ringens aktuella riskklass, dess förväntade livslängd 
och en kumulativ livstidskurva över sannolikheten för 
fallissemang. Baserat på förväntad livstid samt livs-
tidskurvan över sannolikheten för fallissemang kan för-
väntad kreditförlust beräknas för fordringen. Detta 
görs genom att beräkna förväntad avskrivning under 
den förväntade livstiden och därefter dess förväntade-
återvinning/försäljningsintäkt. Liksom för fordringar-
named normal risk (steg 1) beräknas förväntad återvin-
ning utifrån kumulativa återvinningskurvor som 
sträcker sig över 20 år (Finland 15 år, pga legalt tidbe-
gränsad rätt att driva in fordringarna) medan försälj-
ningsintäkten baseras på ett avtalat pris. Både förvän-
tad avskrivning och förväntad återvinning diskonteras 
tillbaka till tidpunkten för reserveringen med kontots 
aktuella effektivränta och reserveringen utgörs av 
skillnaden däremellan.

Den tredje fordringsklassen är fordringar där en för-
lusthändelse har skett (steg 3). Hit hör fordringarna 
som är förfallna mer än 90 dagar, avskrivna fordringar 
samt dödsbon. Hos Nordax skrivs en fordring av när 
den är  förfallen med mer än 180 dagar (för dödsbon 
gäller tidpunkten för dödsfallet). 

Resterande fordringar är fordringar där en förlusthän-
delse  har skett men som inte är avskrivna ännu (ford-
ringar förfallna mellan 90 och 180 dagar). För ford-
ringar beräknas förväntad kreditförlust som förväntad 
avskrivning  och därefter dess förväntade återvinning.
Förväntad återvinning beräknas utifrån förväntad
avskrivning och kumulativa återvinningskurvor som
sträcker sig över 20 år (Finland 15 år). Både förväntad
avskrivning och förväntad återvinning diskonteras till-
baka till tidpunkten för reserveringen med fordringens
aktuella effektivränta och reserveringen utgörs av 
skillnaden däremellan.

Bolagsstyrning
Nordax har utvecklat ett styrningsprogram kopplat till 
IFRS 9 som innefattar ett kommittémöte där finansdi-
rektören är ordförande och alla relevanta funktioner är 
representerade. Vidare har en nyckelkontrollmatris 
utvecklats där kontroller för väsentliga delar av IFRS 9 
processen finns formaliserade. Dessa kontroller syftar-
till att kontrollera och verifiera bl.a. indata, utdata och 
att material som tas fram till kommittémötet har tagits 
fram i linjen med dualitetsprincipen. Vidare har risk-
kontrollfunktionen egna kontroller som syftar till att, 
dels kontrollera kontrollerna i den första linjen, dels 
verifiera resultatutfallet. Riskkontrollfunktionen 
genomför också kvartalsvis löpande valideringar av 
modellen för nedskrivning enligt IFRS 9.

Förväntade effekter 
Vid övergången till IFRS9 uppstår en engångseffekt 
för ökade reserveringar för förväntade kreditförluster-
som uppgår till 177 MSEK (vilket motsvarar 1,3% av 
utlåning till allmänheten) samt en minskning av eget 
kapital före skatt på motsvarande belopp. Ökningen 
avreserveringarna beror framförallt av att IFRS9 inne-
bär att reservering även görs för friska fordringar. 
Nordax har beslutat att använda sig av övergångsreg-
ler som medför en gradvis infasning av denna effekt i 
kapitaltäckningen. I beräkningen av kapitalbasen i 
kapitaltäckningen innebär det att minskningen av eget 
kapital periodiseras under perioden 2018-2022 enligt-
nedan;
• 2018 95% återläggning av den initiala negativa effek-
ten på eget kapital
• 2019 85% återläggning av den initiala negativa effek-
ten på eget kapital
• 2020 70% återläggning av den initiala negativa effek-
ten på eget kapital
• 2021 50% återläggning av den initiala negativa effek-
ten på eget kapital
• 2022 25% återläggning av den initiala negativa effek-
ten på eget kapital

TILLGÅNG/PORTFÖLJ IFRS 9 IAS 39

Hold to Col-
lect – (Upplu-
pet Anskaff-
ningsvärde)

Hold to Col-
lect and Sell - 

(Verkligt 
värde via 

övrigt total 
resultat)

Other – (Verk-
ligt värde via 
resultaträk-

ningen)

Låneford-
ringar och 
kundford-

ringar - 

(Upplupet 
Anskaffnings-

värde)

Investeringar 
som hålles till 

förfall

Finansiella 
instrument 

värderade till 
verkligt värde 
via resultatet

Utlåning till kreditinstitut - Ej trading X X

Utlåning till allmänheten X X

Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper - Ej trading X X

Derivat- Trading X X
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IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder”
IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder”. IFRS 15 är den 
nya standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter 
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt alla 
därtill hörande tolkningsuttalanden (IFRIC och SIC). I 
IFRS 15 redovisas en intäkt när kunden erhåller kontroll 
över den försålda varan eller tjänster, en princip som 
ersätter den tidigare principen att intäkter redovisas 
när risker och förmåner övergått till köparen. Grund-
principen i IFRS 15 är att ett företag redovisar en intäkt 
på det sätt som bäst speglar överföringen av den utlo-
vade varan eller tjänsten till kunden. Ett företag kan 
välja mellan ”full retroaktivitet” eller framåtriktad till-
lämpning med ytterligare upplysningar. Standarden 
ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 
2018 och är antagen av EU. Tidigare tillämpning är till-
låten. Koncernen kommer inte att förtidstillämpa IFRS 
15. Koncernen har utvärderat att införandet av IFRS 15 
inte bedöms få någon väsentlig effekt på bolagets 
finansiella rapporter då bolagets intäkter är transak-
tionsbaserade. 

IFRS16 ”Leasing”
IFRS16 ”Leasing” påverkar främst redovisningen för 
leasetagare och kommer leda till att nästan alla lea-
singavtal redovisas i balansräkningen. Standarden tar 
bort distinktionen mellan operationell och finansiell 
leasing i IAS 17 och kräver att en rätt att nyttja den lea-
sade tillgången redovisas som en tillgång i balansräk-
ningen och att en finansiell skuld motsvarade leasing-
hyrorna redovisas. Ett frivilligt undantag kan göras för 
kortfristiga avtal och avtal med lågt värde. Resulta-
träkningen påverkas också genom att kostnaderna blir 
högre i början av kontraktet och lägre i slutet. Rörelse-
resultatet påverkas genom att hyreskostnader ersätts 
med räntekostnader och avskrivningar. Kassaflöde 
från rörelseverksamheten kommer att bli högre efter-
som betalningar av kapitalbeloppet i leasingskulden 
redovisas som kassaflöde i finansieringsverksamheten 
och enbart den del av betalningen som avser ränta 
kommer att kunna redovisas som kassaflöde från rörel-
severksamheten. Redovisningen för leasegivare kom-
mer inte att påverkas nämnvärt. Skillnader mot nuva-
rande standard kan uppstå till följd av den nya 
definitionen på ett leasingavtal. I IFRS 16 är, eller 
innehåller, ett avtal ett leasingavtal om det medför en 
rätt att kontrollera en identifierad tillgång under en 
tidsperiod i utbyte mot betalning. Standarden ska till-
lämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 
och är inte antagen av EU. Tidigare tillämpning är tillå-
ten om IFRS 15 tillämpas från samma rapporttillfälle. 
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 
16.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu 
inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan 
på koncernen.

Förändringar i redovisningsprinciper
Den 2 oktober meddelade Nordax Bank AB, som är
ett helägt dotterbolag till Nordax Group AB, Finansin-
spektionen att det skett en förändring i hur
banken beräknar sin kapitaltäckning. Förändringen i 
redovisningen för Nordax Bank AB har sin grund i dis-
kussionerna kring en redovisningsmässig justering 
enligt IAS 39 artikel 17. Vilket inneburit att Nordax 
Bank AB övertagit kreditrisken från dess dotterbolag. 
Ändringen rör lånefordringar där risken inte övergått i 
sin helhet vid försäljning av lånen till dotterbolagen i 
samband med värdepapperisering. Lånefordringarna 
redovisas därmed i Nordax Bank AB. Förändringen 
innebär att utlåning till allmänheten ökat i Nordax 
Bank AB och att samtliga poster hänförliga till värde-
papperiseringen också redovisas i Nordax Bank AB. 
Justeringen har ingen påverkan på kapitaltäckningen 
eller redovisningen för koncernen eller moderbolaget 
Nordax Group AB utan avser enbart dotterbolaget 
Nordax Bank AB. För vidare information hänvisar vi till 
årsredovisningen för Nordax Bank AB (publ).
I övrigt har redovisningsprinciperna 2017 i all väsent-
lighet varit detsamma som 2016.

Moderbolaget 
Moderbolagets årsredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 2 “Redovis-
ning för juridiska personer”. I övrigt föreligger det inga 
väsentliga skillnader i moderbolagets redovisnings-
principer jämfört med koncernens redovisningsprinci-
per som presenteras ovan.
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Nordax har gjort ett antal uppskattningar och antagan-
den som påverkar värderingen av tillgångar och skulder 
i de finansiella rapporterna. Dessa uppskattningar och 
antaganden utvärderas löpande mot tidigare erfaren-
heter och andra faktorer, såsom förväntningar om  
framtida händelser.

Värderingen av utlåning till allmänheten inkluderar icke 
observerbar data och tillhör därmed nivå 3. Värdet har 
fastställts genom att tillgångarnas förväntade framtida 
kassaflöden nuvärdesberäknas med en diskonterings-
faktor. De framtida förväntade kassaflödena har base-
rats på portföljens storlek per balansdagens slut och ett 
förväntat framtida kassaflöde på 15 år som är den maxi-
mala löptiden. Koncernen anser att en ovägd primärka-
pitalrelation om 15% är rimlig. Diskonteringsfaktorn 
varierar mellan 4,1% – 5,3% (5,2%) efter skatt beroende 
på land och har fastställts utifrån ett antaget avkast-
ningskrav på eget kapital före skatt om 20% samt mark-
nadens avkastningskrav vid finansiering av tillgångarna.

Nedskrivningar av lånefordringar, kreditrisk
Nordax-koncernen går igenom sina kreditportföljer 
löpande för att identifiera nedskrivningsbehov. För att 
fastställa om nedskrivning skall bokföras över resultat- 
räkningen 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 gäl-
denärer eller om det finns samhällsekonomiska förut-
sättningar som har försämrats som korrelerar med 
betalningsinställningarna i portföljen.

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 nedskrivningstidpunkten effektiva räntan, vilket 
för rörliga instrument är baserat på den räntesats som 
förelåg vid nedskrivningstidpunkten, för instrumentet.
Företagsledningen använder uppskattningar som 

baseras på historiska kreditförluster för tillgångar med 
samma kreditrisk och attribut som dem i kreditportföl-
jen. Metoderna och antagandena som används för att 
prognostisera framtida kassaflöden ses över regelbun-
det för att reducera skillnaden mellan uppskattade för-
luster och verkliga.

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 balans-
dagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade 
priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissätt-
ningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och 
regelbundet tillgängliga och dessa priser represente-
rar verkliga och regelbundet förekommande marknad-
stransaktioner 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 hand-
las på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värde-
ring utifrån andra observerbara data för tillgången 
eller skulder än noterade priser antingen direkt (dvs. 
som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från 
prisnoteringar). Härvid används i så stor utsträckning 
som möjligt marknadsinformation då denna finns till-
gänglig. Om samtliga väsentliga indata som krävs för 
verkligt värde värderingen av ett instrument är obser-
verbara 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 finan-
siella skulder som värderas i nivå 3. 

Finansiella riskfaktorer 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet dels för kre-
ditrisk, dels för andra finansiella risker: marknadsrisk 
(innefattande valutarisk, ränterisk i verkligt värde, rän-
terisk i kassaflödet och prisrisk) och likviditetsrisk. 
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy foku-
serar på att hantera medvetet tagna kreditrisker samt 
minimera potentiella ogynnsamma effekter av oförut-
sägbarheten på de finansiella marknaderna. Koncer-
nen använder derivatinstrument för att säkra viss 
valutariskexponering, dvs ekonomisk säkring. 

Riskhanteringen sköts främst av en kreditavdelning 
samt en central finansavdelning enligt policys som 
fastställts av styrelsen. Finansavdelningen identifierar, 
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samar-
bete med Koncernens operativa enheter. Styrelsen 
upprättar skriftliga policy såväl för den övergripande 
riskhanteringen som för specifika områden, såsom kre-
ditrisk, valutarisk, ränterisk, användning av derivata 
(Swap-kontrakt) och icke-derivata finansiella instru-
ment (obligationsinnehav) samt placering av överlikvi-
ditet. Riskhanteringen övervakas av riskkontrollfunk-
tionen som är underställd styrelsen i enlighet med 
FFFS 2014:1. För vidare information om Nordax finan-
siella riskhantering, se Bolagsstyrningsrapporten på 
sidan 49.

Not 4 Finansiell riskhantering

Not 3 Betydelsefulla uppskattningar i redovisningen
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(i) Allmänt om kreditrisk
Kreditgivning sker utifrån av styrelsen fastställda poli-
cys. Samtliga krediter bedöms inom en separat avdel-
ning 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 ansöknings-
handlingar uppfyller ett antal policyregler exempelvis 
minimiinkomst, minimiålder, maximal skuldsättnings-
grad, inga betalningsanmärkningar etc. Vidare tas kre-
ditbeslut beroende på den kreditvärdighet som beräk-
nas 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. Kreditbeslutet 
grundar sig dessutom på en rimlighetsberäkning för 
att säkerställda att kunden har möjlighet att återbetala 
lånet. Rimlighetsberäkningen bedömer kundens 
inkomst, kostnader för boende, kostnader för lån och 
levnadskostnader. I de fall där inkomst- och skuldinfor-
mation inte finns att inhämta från kreditupplysningen, 
krävs att kunden inkommer med kompletterande 
underlag till ansökningshandlingarna så som t.ex. löne-
specifikationer och skattedeklarationer för att bl.a. 
bekräfta uppgiven inkomst och skulder. Detta utgör 
underlag för bedömning av kundens ekonomiska situ-
ation, 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 mät-
ningar utifrån olika segment. Gällande kreditregelverk 
och scoremodeller följs upp löpnade för att säkerställa 
att regelverk och modeller fungerar effektivt. Resulta-
tet av dessa mätningar utgör underlag för eventuella 
justeringar av kreditregelverk och scoremodeller.

(iii) Riskhantering och riskkontroll
Koncernens fortsatta verksamhet bygger på att kredi-
trisken kan hanteras och kontrolleras. Stor vikt läggs 
på att bygga upp rutiner som hanterar detta. Bland 
annat sker rapportering minst månatligen både till led-
ningsgruppen och till styrelsen. Rapportering av kredi-
trisken är också en centralt stående punkt på varje sty-
relsemöte. Enheterna 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 not 2 och 
not 3. När värdet på en lånefordran har gått ner, mins-
kas det redovisade värdet till det återvinningsbara vär-
det, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, dis-
konterat med den vid nedskrivningstidpunkten 
effektiva räntan för instrumentet. 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 fram-
tida kassaflöden ses över regelbundet för att reducera 
skillnaden mellan uppskattade förluster och verkliga.

Beräkning av reserv görs för lån med individuellt iden-
tifierad förlusthändelse (med individuellt identifierad 
förlusthändelse avses fordringar förfallna mer än 180 
dagar) och gruppvis reservering för gruppvis värde-
rade fordringar (förfallna 1 – 180 dagar) baseras på en 
fastställd modell. Kriterier på inträffade förluster är 
försening med betalning av amortering och ränta. 

MAXIMAL EXPONERING FÖR KREDITRISK
Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Kreditriskexponeringar förhåller sig till balansräkningen enligt följande:

Utlåning till kreditinstitut 1 808 1 672

Utlåning till allmänheten 13 488 12 794

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 184 959

Summa 16 480 15 425

Tillgångarna ovan är upptagna till bokfört värde enligt balansräkningen.
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UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Fördelning av reserv 
förfallna fordringar31 december 2016 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland TOTALT

Ej förfallna 4 021 4 719 109 1 957 732 11 538

Förfallna 30 dagar 50 143 3 80 15 291 -30 10%

Förfallna 60 dagar 28 63 2 33 9 135 -33 24%

Förfallna 90 dagar 28 39 2 12 4 85 -32 37%

Förfallna 120-150 dagar 24 41 0 18 6 89 -46 52%

Förfallna 180 dagar eller mer 685 683 308 361 38 2 075 -1 278 62%

Totalt förfallna 815 969 315 504 72 2 675 -1 419 53%

Totalt 4 836 5 688 424 2 461 804 14 213

Reserv 2 -417 -470 -290 -199 -43 -1 419

Summa utlåning till allmänheten 4 419 5 218 134 2 262 761 12 794

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Fördelning av reserv 
förfallna fordringar31 december 20171 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland TOTALT

Ej förfallna 4 223 4 197 65 2 543 950 11 978

Förfallna 30 dagar 75 164 3 103 22 367 -36 10%

Förfallna 60 dagar 26 81 2 44 8 161 -32 20%

Förfallna 90 dagar 21 46 1 20 6 94 -36 38%

Förfallna 120-150 dagar 22 60 1 16 7 106 -57 54%

Förfallna 180 dagar eller mer 794 813 312 424 79 2 422 -1 479 61%

Totalt förfallna 938 1 164 319 607 122 3 150 -1 640 52%

Totalt 5 161 5 361 384 3 150 1 072 15 128

Reserv 2 -476 -555 -297 -233 -79 -1 640

Summa utlåning till allmänheten 4 685 4 806 87 2 917 993 13 488

 1  Under tredje kvartalet 2017 påbörjades så kallade forward-flow försäljningar till Lindorff där Nordax säljer en del av nya förfallna fordringar (+90 dagar) till 
ett överenskommet pris. Försäljningarna under perioden avsåg små volymer, i Sverige och Finland, och hade en marginell påverkan på utlåningsvolymer och 
redovisade kreditförluster. 

2  Reserv för fordringar förfallna mer än 180 dagar bedöms individuellt och uppgår till -1 479 MSEK (-1 278). Gruppvis reserv uppgår till -161 MSEK (-141). Skill-
naden mellan redovisad reserv enligt ovan och kreditförluster enligt resultaträkningen beror på valutakurseffekter som redovisas under Nettoresultat av 
finansiella transaktioner.

När ett lån blir förfallet mer 180 dagar minskas det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs 
av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den vid nedskrivningstidpunkten effektiva räntan för instrumen-
tet. Förväntade återvinningar antas genereras upp till 13 år från den dag då fordran blir förfallen mer än 180 dagar. 
Metoderna och antagandena som används för att prognostisera framtida kassaflöden ses över regelbundet för att 
reducera skillnaden mellan uppskattade förluster och verkliga. Företagsledningen använder uppskattningar som 
baseras på historiska data samt prognoser för längre perioder där egen historisk data saknas.
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RESERV FÖR KREDITFÖRLUSTER
Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016
Reservering för lån med individuellt identifierad förlusthändelse 1 

Ingående reserv vid årets början -1 419 -1 158

 - avsatt under året -78 -96

- valutakurseffekter 2 18 -24

Reservering för lån med individuellt identifierad förlusthändelse vid årets utgång -1 479 -1 278

 

Gruppvis reservering för gruppvis värderade fordringar 3

Ingående reserv vid årets början -141 -110

 - avsatt under året -22 -24

 - valutakurseffekter 2 2 -7

Gruppvis reservering för gruppvis värderade fordringar vid årets utgång -161 -141

Total reserv för kreditförluster -1 640 -1 419

KREDITKVALITET
Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Kreditkvalitet avseende fullt fungerande lånefordringar 1

Rating A 895 828

Rating B 2 395 2 355

Rating C 4 842 4 662

Rating D 3 284 3 103

Rating E 427 418

Rating saknas 135 172

Totalt 11 978 11 538

1  Med individuellt identifierad förlusthändelse avses lån som är förfallna mer än 180 dagar.
2  Valutakurseffekter redovisas inom Nettoresultat av finansiella transaktioner.
3   Gruppvis värderade fordringar samt fungerande fordringar där ingen förlusthändelse ännu ej identifierats, avser lån förfallna mellan en och 180 dagar. 

Avseende kreditkvaliteten för utlåning till utlåning till kreditinstitut samt obligationer och andra räntebärande 
värdepapper vänligen se Not 4 under Information om likviditetsrisk.

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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Riskkoncentrationer hos finansiella tillgångar med kre-
ditriskexponering – geografiska områden
Nedanstående är en fördelning av kreditexponeringen 
per geografiskt område. Värdena är bokförda värden. 
Allokeringen bygger på låntagarnas hemvist. Koncen-
trationsrisker avser risker hänförliga till finansiella 

instrument med likartade egenskaper och som kan 
komma att påverkas på likartat sätt av omvärldsföränd-
ringar. Nordax har bedömt att det mest väsentliga sät-
tet att följa upp koncentrationsrisker är på geografisk 
nivå.

KREDITRISKEXPONERING
31 december 2017 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland TOTALT

Utlåning till kreditinstitut 1 808 - - - - 1 808

Utlåning till allmänheten 4 685 4 806 87 2 917 993 13 488

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 184 - - - - 1 184

Derivat 7 - - - - 7

Totalt 7 684 4 806 87 2 917 993 16 487

31 december 2016 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland TOTALT

Utlåning till kreditinstitut 1 672 - - - - 1 672

Utlåning till allmänheten 4 419 5 218 134 2 262 761 12 794

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 959 - - - - 959

Derivat 1 - - - - 1

Totalt 7 051 5 218 134 2 262 761 15 426

Marknadsrisk

Valutarisk
Koncernen verkar i Norden och Tyskland och utsätts 
för valutarisker som uppstår från valutaexponeringar 
avseende NOK, DKK och EUR. Den väsentligaste valu-
tarisken uppstår vid omräkning av fordringar och skul-
der i utländsk valuta. Koncernens policy är att till stora 
delar begränsa risken genom matchning av tillgångar 
och skulder i samma valuta. I den mån det anses nöd-
vändigt används även derivatinstrument för att uppnå 
denna balans. Koncernen skyddar även kapitaltäck-
ningsgraden mot eventuella valutaeffekter avseende 
de portföljer som är i utländsk valuta. Detta leder till 
valutaeffekter i resultaträkningen. Påverkan på grund 
av valutaeffekter på portföljerna kompenseras där-
med av motsvarande effekt på koncernens resultat.

Styrelsen har beslutat om en policy som innebär att 
företaget löpande mäter och rapporterar sin valuta-
kursrisk. Denna innehåller fastställda limiter för maxi-
malt tillåten nettoexponering i främmande valutor. 
Aktuell av styrelsen fastställd limit är 1 000 MSEK (1 
000) och verklig exponering uppgick till 787 MSEK 
(752), fördelat på 418 (438) MNOK, 4 (9) MDKK och 37 
(29) MEUR. En förändring på 5 % avseende värdet på 
SEK mot de övriga valutorna skulle medföra en resul-
tatförändring samt förändring på eget kapital på 39 
(38) MSEK fördelat på 21 MNOK (22), 0,2 MDKK (0,5) 
samt 1,8 MEUR (1,5).

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
I huvudsak har koncernens tillgångar och skulder en 
räntebindning på 1 månad. Därmed är koncernens rän-
terisk mycket begränsad både med avseende på verk-
ligt värde på tillgångar och skulder samt marginal mel-
lan ränteintäkter och räntekostnader. 

Styrelsen har beslutat om en policy som innebär att 
koncernen löpande mäter och rapporterar sin ränte-
risk. Denna är uppdelad i två delar: fastränteinlåning 
samt övrig ränterisk. Inlåningen till fast ränta mäts 
genom en parallellförskjutning nedåt av räntekurvan 
med 2,0 procentenheter med ett räntegolv på noll pro-
cent och har en limit på 40 MSEK (40). Övrig ränterisk 
mäts genom en parallellförflyttning uppåt av räntekur-
van med 2,0 procentenheter med en limit om 20 MSEK 
(20). Den verkliga exponeringen per bokslutsdagen 
var 12 MSEK (11) respektive 6 MSEK (4).  Utförd känslig-
hetsanalys för ränterisken de närmsta 12 månaderna 
när räntan stressats med 1 procentenhet, visar att rän-
tenettorisken för kommande 12-månadersperioden 
uppgår till 20,0 MSEK (17,8 MSEK) med omvärderings-
effekt på -1,8 MSEK (-1,9 MSEK).

Utlåning till allmänheten, utlåning till kreditinstitut, 
obligationer och andra räntebärande värdepapper har 
en genomsnittlig räntebindningstid på mindre än tre 
månader. Finansiering genom den tillgångsrelaterade 
obligationsmarknaden (värdepapperiserade) samt 
finansiering mot pant hos två internationella banker 
har en räntebindningstid på en månad. Företagsobli-
gationer har en räntebindningstid på tre månader och 
inlåning från allmänheten har en räntebindningstid på 
0 månader förutom inlåningen till fast ränta som har en 
löptid upp till 2 år. Övriga tillgångar, skulder och eget 
kapital är utan ränta.

Likviditetsrisk 
Se vidare under avsnitt kapitaltäckning. 

Under året har inga kreditlimiter överskridits.

-  82  - -  83  -

- FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER - 



Tabellen nedan analyserar koncernens finansiella till-
gångar och finansiella skulder som kommer att regle-
ras, uppdelade efter den tid som på balansdagen åter-
står fram till slutförfall. Emitterade värdepapper 
redovisas nedan som förväntade, odiskonterade kas-
saflöden vilket inte är föreligt med de kontraktsenliga 

regleringstidpunkterna. Se not 20 för vidare informa-
tion kring emitterade värdepapper. Övriga belopp som 
anges i tabellen nedan är de avtalsenliga, odiskonte-
rade kassaflödena. 

LÖPTIDSFÖRDELNING Upp till Mellan Mellan
31 december 2017 3 månader 3- 12 månader 1 till 5 år Mer än 5 år SUMMA

Finansiella tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 1 808 - - - 1 808

Utlåning till allmänheten 1 904 38 1 567 10 979 13 488

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 476 200 508 - 1 184

Derivat 7 - - - 7

Totalt 3 195 238 2 075 10 979 16 487

Upp till Mellan Mellan
31 december 2016 3 månader 3- 12 månader 1 till 5 år Mer än 5 år SUMMA

Finansiella tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 1 672 - - - 1 672

Utlåning till allmänheten 
1

791 35 1 603 10 365 12 794

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 655 304 - - 959

Derivat 1 - - - 1

Totalt 3 117 335 1 595 10 365 15 412

Kapitaltäckningsanalys
Informationen om kapitaltäckning i detta dokument 
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 och allmänna råd 
(FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om 
kapitaltäckning och riskhantering. Övriga upplys-
ningar som krävs enligt FFFS 2014:12 lämnas på hemsi-
dan www.nordaxgroup.com.

Information om koncernstrukturen
Koncernredovisningen överensstämmer med den 
gruppbaserade redovisningen för den konsoliderade 
situationen. Koncernen utgörs av Nordax Group AB 
(publ), Nordax Bank AB (publ), Nordax Nordic AB 
(publ), Nordax Sverige AB, Nordax Nordic 4 AB (publ), 
Nordax Sverige 4 AB (publ), Nordax Nordic 2 AB och 
Nordax Nordic 3 AB (publ).

Upp till Mellan Mellan
31 december 2017 3 månader 3- 12 månader 1 till 5 år Mer än 5 år SUMMA

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 11 33 1 346 2 393 3 783

Inlåning från allmänheten 5 869 1 362 280 - 7 511

Emitterade värdepapper 118 958 2 584 0 3 660

Efterställda skulder 4 11 57 310 382

Leverantörsskulder och andra skulder 3 52 - - 55

Totalt 6 005 2 415 4 267 2 703 15 390

Upp till Mellan Mellan
31 december 2016 3 månader 3- 12 månader 1 till 5 år Mer än 5 år SUMMA

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 12 37 1 372 2 609 4 030

Inlåning från allmänheten 6 846 0 295 - 7 141

Emitterade värdepapper 147 1 282 1 531 0 2 960

Efterställda skulder 4 12 62 314 392

Leverantörsskulder och andra skulder 1 45 - - 46

Totalt 7 010 1 376 3 260 2 923 14 569
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KAPITALTÄCKNING Konsoliderade situationen
Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

KAPITALBAS

Eget kapital justerat för utdelning 2 135 1 942

Avdrag enligt CRR -306 -302

Kärnprimärkapital netto efter avdrag 1 829 1 640

Supplementärt kapital
4

247 234

Kapitalbas netto 2 076 1 874

Riskexponeringsbelopp kreditrisk 10 828 10 208

Riskexponeringsbelopp marknadsrisk 787 752

Riskexponeringsbelopp operativ risk 800 754

Summa riskexponeringsbelopp 12 415 11 714

Kärnprimärkapitalrelation 14,72% 14,01%

Primärkapitalrelation 14,72% 14,01%

Total kapitalrelation 16,72 % 16,01%

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive bufferkrav 8,41% 8,13%

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

-varav krav på kontracyklisk buffert 1,41% 1,13%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 1 8,72% 9,51%

Specifikation kapitalbas

Kärnprimärkapital:

Kapitalinstrument och relaterad överkursfond 847 843

-varav aktiekapital 111 111

-varav annat tillskjutet kapital 736 736

-Balanserade vinstmedel 1 100 831

-Oberoende granskat delårsresultat 409 446

-Beräknad utdelning 2 -221 -178

Kärnprimärkapital före regulatoriska justeringar 2 135 1 942

Regulatoriska justeringar:

-Immateriella tillgångar -294 -297

- Egna aktier -11 -4

-Försiktig värdering -1 -

Totala regulatoriska justeringar för kärnprimärkapitalet -306 -302

Primärt kapital 1 829 1 640

Supplementärt kapital

-Supplementärt kapital, instrument 247 234

Supplementärt kapital 247 234

Totalt kapital 2 076 1 874

Specifikation riskexponeringsbelopp 3 

Institutsexponeringar 364 336

Säkerställda obligationer 51 20

Hushållsexponeringar 9 372 8 966

Oreglerade poster 993 840

Övriga poster 48 46

Summa riskexponeringsbelopp för kreditrisk schablonmetoden 10 828 10 208

Valutakursrisk 787 752

Summa riskexponeringsbelopp för marknadsrisk 787 752

Operativ risk enligt alternativ schablonmetod 800 754

Summa riskexponeringsbelopp för operativa risker 800 754

BRUTTOSOLIDITET

Exponeringsmått för beräkning av bruttosoliditetsgrad 16 278 15 479

Bruttosoliditetsgrad 11,23% 10,81%

1   Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert avser kärnprimärkapital efter avdrag för kapital som används för att uppfylla kapitalbaskravet
 enligt pelare 1. Anges som procentandel av riskvägt exponeringsbelopp.
2   Beräknad utdelning består prognostiserad utdelning för innevarande räkenskapsår om 221 MSEK. Finansinspektionen har godkänt Nordax ansökan om att 

inkludera upparbetat resultat i 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). 
4  Nordax Group AB förfogar över totalt 247 mkr i supplementärkapital. I kapitaltäckningsberäkningen är det endast upptaget den nivå av supplementärkapital 

vilket kan användas vid rapportering av internt bedömt kapitalbehov enligt FFFS 2014:13.
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Internt bedömt kapitalbehov
Per den 31 december 2017 uppgick det internt 
bedömda kapitalbehovet till 160 MSEK (97). Det totala 
kapitalbehovet uppgår för perioden till 1 638 MSEK 
och täcks i sin helhet av kärnprimärkapitalet. Det 
interna kapitalbehovet bedöms med hjälp av Nordax
interna modeller för ekonomiskt kapital. Ökningen i
det interna kapitalbehovet är hänförlig till ny metod för
beräkning av koncentrationsrisk.

Information om likviditetsrisk enligt FFFS 2014:12 
Koncernen definierar likviditetsrisk som risken för att 
inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallo-
tidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalnings-
medel ökar avsevärt. Koncernen använder tillgångsrela-
terad upplåning där delar av koncernens tillgångs- 
portföljer pantsätts som säkerhet för upplåningen. Kon-
cernens långsiktiga strategi är att matcha utlåningstill-
gångarna och skuldernas löptid. Strategin strävar efter 
att uppnå en diversifierad finansieringsplattform bestå-
ende av, eget kapital, efterställd skuld, värdepapperise-
ring (”ABS”), kreditfaciliteter från banker, inlåning från 
allmänheten samt företagsobligationer.

Målet är att nyttja finansieringskällor som uppfyller föl-
jande kriterier:
• Ger hög matchning, av såväl valuta och räntebind-

ningstid som av löptid mellan tillgångar och skulder.
• Erbjuder diversifiering vad gäller marknader, inves-

terare, instrument, förfall, valuta, motparter samt 
geografi.

• Ger en låg likviditetsrisk samt har en hög möjlighet 
till refinansiering vid förfall, vilket framgår av pris-
stabilitet, regelbunden emissionsfrekvens samt 
bredd av investerarbas.

• Ger tillgång till relativt stora volymer, det vill säga 
för att tillfredsställa behovet av att finansiera en 
växande balansräkning.

Koncernen har en oberoende funktion för kontroll av 
likviditetsrisk. Funktionen rapporterar direkt till styrel-
sen och verkställande direktör.

Mätning och rapportering av likviditetsrisk utförs på 
daglig basis och rapporteras till bolagets ledning. Lik-
viditetsrisken rapporteras vid varje styrelsemöte.

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 cover-
age ratio, net stable funding ratio och deposit usage) 
beräknas och följs över tid för att belysa den finansiella 
strukturen och koncernens likviditetsrisk. Likviditets-
risken mäts månadsvis under olika scenarier och hän-
delser (såsom försämrade advance rates och föränd-
rade kassaflöden) och belyses såväl enskilt som i 
kombination med varandra.

Återhämtningsplanen innehåller tydliga ansvarsfördel-
ningar samt instruktioner för hur koncernen ska 
komma tillrätta i en likviditetskrissituation. Planen 
anger lämpliga åtgärder för att hantera konsekven-
serna av olika typer av krissituationer samt innehåller 
definitioner på händelser som utlöser och eskalerar 
beredskapsplanen. Beredskapsplanen har testats och 
uppdaterats.

Per den 31 december hade Nordax en likviditetstäck-
ningsgrad på 616% (553) (i enlighet med definitionen i 
den delegerade akten EU 2015/61). Per samma datum 
var den stabila finansieringskvoten 113% (127%), beräk-
nad i enlighet med Basel kommitténs definition.

Nordax likviditetsreserv 2017-12-31 var 2 610 MSEK  
(2 189). Av dessa placeringar var 55% (56%) i nordiska 
banker, 19% (9%) i svenska säkerställda obligationer 
och 26% (35%) i svenska kommunpapper. Samtliga 
placeringar hade kreditbetyg mellan AAA och A+ från 
Standard & Poor’s och snittbetyget var AA (förutom 
22 MSEK i exponering mot Avanza Bank AB). Snittlöp-
tiden var 256 dagar (43). Alla bankplaceringar är till-
gängliga och samtliga värdepapper skulle kunna 
användas som säkerhet för refinansiering hos central-
banker.

Nordax finansieringskällor bestod 2017-12-31 av 3 074 
MSEK (2 427) finansiering genom den tillgångsrelate-
rade obligationsmarknaden (värdepapperiserade), 
500 MSEK (500) företagsobligationer, 3 130 MSEK 
(3 218) finansiering mot pant hos internationella ban-
ker samt 7 506 (7 135) MSEK inlåning från allmänheten. 
Beloppen ovan avser nominella belopp. 
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KONCERNEN
 

Finansiella instrument 
värderade till verkligt värde 

via resultatet

Lånefordringar 
och kund- 
fordringar

Övriga finan-
siella skulder SUMMA31 december 2017

Innehas för 
handel

Identifierade 
vid första 

redovisnings-
tillfället

Tillgångar 

Utlåning till kreditinstitut - - 1 808 - 1 808

Utlåning till allmänheten - - 13 488 - 13 488

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper - 1 184 - - 1 184

Derivat 7 - - - 7

Summa tillgångar 7 1 184 15 296 - 16 487

Skulder

Skulder till kreditinstitut - - - 3 054 3 054

Inlåning från allmänheten - - - 7 511 7 511

Emitterade värdepapper - - - 3 547 3 547

Efterställda skulder - - - 247 247

Summa skulder - - - 14 359 14 359

31 december 2016

Finansiella instrument 
värderade till verkligt värde 

via resultatet

Lånefordringar 
och kund- 
fordringar

Övriga finan-
siella skulder SUMMA

Innehas för 
handel

Identifierade 
vid första 

redovisnings-
tillfället

Tillgångar 

Utlåning till kreditinstitut - - 1 672 - 1 672

Utlåning till allmänheten - - 12 794 - 12 794

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper - 959 - - 959

Derivat 1 - - - 1

Summa tillgångar 1 959 14 466 - 15 426

Skulder

Skulder till kreditinstitut - - - 3 205 3 205

Inlåning från allmänheten - - - 7 141 7 141

Emitterade värdepapper - - - 2 910 2 910

Efterställda skulder - - - 247 247

Summa skulder - - - 13 503 13 503

Kundfordringar, leverantörsskulder och förutbetalda/upplupna ingår ej i klassificeringen ovan då de ej är materiella, 
men redovisas som Låne- och kundfordringar eller Övriga finansiella skulder. Ingen kvittning av finansiella tillgångar 
och finansiella skulder har skett.

Not 5 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
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KONCERNEN

Bokfört värde Verkligt värde

Övervärde 
(+)/ under-

värde (-)31 december 2017

Tillgångar   

Utlåning till kreditinstitut 1 1 808 1 808 -

Utlåning till allmänheten 2,4 13 488 16 052 2 564

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 184 1 184 -

Derivat 7 7 -

Summa tillgångar 16 487 19 051 2 564

Skulder

Skulder till kreditinstitut 1 3 054 3 054 -

Inlåning från allmänheten 1 7 511 7 511 -

Emitterade värdepapper 3 3 547 3 554 7

Efterställda skulder 3 247 261 14

Summa skulder 14 359 14 380 22

31 december 2016 Bokfört värde Verkligt värde

Övervärde 
(+)/ under-

värde (-)

Tillgångar   

Utlåning till kreditinstitut 1 1 672 1 672 -

Utlåning till allmänheten 2,4 12 794 14 952 2 158

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 959 959 -

Derivat 1 1 -

Summa tillgångar 15 426 17 584 2 158

 

Skulder

Skulder till kreditinstitut 1 3 205 3 205 -

Inlåning från allmänheten 1 7 141 7 141 -

Emitterade värdepapper 3 2 910 2 910 0

Efterställda skulder 3 247 254 7

Summa skulder 13 503 13 510 7

1   Verkligt värde bedöms överensstämma med bokfört värde eftersom dessa är kortfristiga till sin natur.
2   Värderingen inkluderar icke observerbar data.
3   Verkligt värde upplysningen avseende emitterade värdepapper och förlagslån för värdering baseras på noterade priser direkt eller indirekt.
4  Verkligt värde beräkning för utlåning till allmänheten beräknas efter skatt.

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade 
till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt 
värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras 
enligt följande:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader 

för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1) 
• Andra observerbara data för tillgången eller skulder 

än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen 
direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. 
härledda från prisnoteringar) (nivå 2).

• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på 
observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara 
data) (nivå 3)

Under kvartal 4 2017 har flytt skett mellan nivå 1 till
nivå 2 för kommunobligationer. Noterade priser på
aktiva marknader har varit sämre under 2017 och 
Nordax har därför valt att justera nivåerna.

KONCERNEN

31 december 2017 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 509 676 - 1 184

Derivat - 7 - 7

Summa tillgångar 509 682 - 1 191

31 december 2016 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 959 - - 959

Derivat - 1 - 1

Summa tillgångar 959 1 - 960

Not 6 Finansiella tillgångar och skulders verkliga värden
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KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK JAN-DEC 2017 JAN-DEC 2016

Valutakursförändringar -18 64

Resultat av placeringar i obligationer och andra räntebärande värdepapper -6 -4

Koncernbidrag - -

Nettoresultat av finansiella transaktioner -24 60

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK JAN–DEC 2017 JAN–DEC 2016

Ränteintäkter från allmänheten 1 1 300 1 351

Ränteintäkter från kreditinstitut 155 3

Summa ränteintäkter 2 1 455 1 354

Räntekostnader till allmänheten -110 -91

Räntekostnader till kreditinstitut -135 -147

Räntekostnader förlagslån -16 -16

Summa räntekostnader 2 -261 -254

Räntenetto 1 194 1 100

1  Ränteintäkter på finansiella tillgångar som skrivits ned uppgår till 77 MSEK (64).
2  Ränteintäkter från finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till 1 455 (1 354) MSEK. Räntekostnader från finan-

siella instrument som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till 261 (254) MSEK.

Not 7 Räntenetto

Not 8 Provisionsintäkter

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK JAN–DEC 2017 JAN–DEC 2016

Försäkringsprovisioner 1 19 16

Summa 19 16

Not 9 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Not 10 Allmänna administrationskostnader

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Personalkostnader

Löner och arvoden -106 -110

Pensionskostnader -10 -11

Sociala avgifter -36 -37

Andra personalkostnader -10 -7

Summa personalkostnader -162 -165

Övriga administrationskostnader

IT-kostnader -46 -29

Främmande tjänster (Revision och övriga tjänster) -43 -34

Lokalkostnader -10 -10

Telefon och porto -24 -25

Övrigt -13 -28

Summa övriga administrationskostnader -137 -126

Summa allmänna administrationskostnader -299 -291

Resultatet i koncernen avser resultatet av valutakursförändringar i nettopositionen och flöden i verksamheten 
relaterad till utlåning i norska och danska kronor samt utlåning i Euro samt resultat av placeringar i obligationer och 
andra räntebärande värdepapper.

1  Försäkringsprovisioner härrör från finansiella intrument som ej är värderade till verkligt värde.
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KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Ersättningar till revisorerna

Pwc

-Revisionsuppdraget 0 -1

-Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -1 -1

-Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 0

Summa -1 -2

Deloitte

-Revisionsuppdraget -3 -

-Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 -

-Skatterådgivning - -

Övriga tjänster 0 -

Summa -3 -

Total kostnad för ersättningar till revisorer -4 -2

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Fördelning av löner och arvoden 1 

Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare -19 -21

Övriga anställda -100 -94

Summa -119 -115

Fördelning av sociala kostnader

Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare -7 -5

Övriga anställda -33 -32

Summa -40 -37

Fördelning av pensionskostnader

Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare -3 -3

Övriga anställda -8 -8

Summa -11 -11

Fördelning av medelantalet anställda (omräknad till heltidsarbetskrafter)

Kvinnor 120 123

Män 74 69

Summa 194 192

1  Av summa fördelning av löner och arvoden ingår inte fakturerade arvoden för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Den ordinarie tiden har definierats såsom tillgänglig arbetstid. I detta inräknas inte övertid eller tjänstledighet på 
hel- eller deltid. Uppgifterna avser helår.
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KONCERNEN

Antal 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen

Kvinnor 4 3

Män 4 5

Summa 8 8

Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen

Kvinnor 5 4

Män 6 4

Summa 11 8

KONCERNEN 
 
Alla belopp anges i TSEK

Grundlön/  
Styrelsearvode

Rörlig 
ersättning

Pensions-  
kostnad Summa

Ersättning och övriga förmåner 2017

Styrelseordförande A. Bernroth -1 280 - - -1 280

Verkställande direktör M. Falch (Jan- Aug 2017) -1 896 -875 -310 -3 081

Verkställande direktör J. Lundblad (Sept 2017 - ) -806 - -56 -862

Styrelseledamot C. Beck -450 - - -450

Styrelseledamot K. Bonde -683 - - -683

Styrelseledamot H. Larsson -137 -137

Styrelseledamot S. Hannestad -460 -460

Styrelseledamot J. Rosberg -762 - - -762

Styrelseledamot A. Rich -307 - - -307

Styrelseledamot S. Trygg -670 - - -670

Andra ledande befattningshavare (12 st) -11 359 -3 814 -2 178 -17 351

 
Alla belopp anges i TSEK

Grundlön/  
Styrelsearvode

Rörlig 
ersättning

Pensions- 
 kostnad Summa

Ersättning och övriga förmåner 2016 

Styrelseordförande A. Bernroth -1 600 - - -1 600

Verkställande direktör M. Falch -2 502 -516 -591 -3 609

Styrelseledamot C. Beck -547 - - -547

Styrelseledamot K. Bonde -739 - - -739

Styrelseledamot H. Larsson -821 - - -821

Styrelseledamot J. Rosberg -602 - - -602

Styrelseledamot A. Rich 0 - - 0

Styrelseledamot S. Trygg -739 - - -739

Andra ledande befattningshavare (7 st) -10 300 -3 061 -2 545 -15 906

2017 års arvoden är redovisade exklusive moms i moderbolaget Nordax Group AB  då bolaget innehar avdragsrätt 
för moms. 2016 års arvoden är redovisade inklusive moms och redovisades ej i moderbolaget som innehar avdrags-
rätt för moms. Eventuella sociala avgifter är inkluderade i dessa arvoden. 
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Information om ersättningssystem
Offentliggörande av information om ersättningssystem 
enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav 
och kapitalbuffertar FFFS 2014:12 lämnas på Nordax 
webbplats www.nordaxgroup.com.

Aktierelaterade ersättningar
Nordax har ett långsiktigt incitamentsprogram till 
ledande befattningshavare som omfattar följande 
ersättningskomponenter: 40% av den rörliga ersätt-
ningen ska betalas ut kontant samma år som beslutet 
om att bevilja ersättningen fattas. 60% av den rörliga 
ersättningen ska skjutas upp i 3 år eller, när det gäller 
VD, 5 år (kvalificeringsperioden), i form av rättigheter  
till framtida tilldelning av aktier (’’restricted share unit’’). 
Uppskjutande ska äga rum varje år vid utbetalning av 
kontant rörlig ersättning. En förutsättning för att delta-
garen ska ha rätt att erhålla tilldelning är att deltagaren 
fortsätter vara anställd under hela kvalificeringsperio-
den. Efter kvalificeringsperioden omvandlas restricted 
share unit till aktier. En (1) restricted share unit berätti-
gar till en (1) aktie. Om anställningen upphör så förfaller, 
som huvudregel, rätten till all uppskjuten rörlig ersätt-
ning vid den tidpunkt då deltagaren upphör att vara 
anställd. Aktier som har tilldelats under incitamentspro-
grammet ska vara stamaktier som ger rätt till utdelning 
efter kvalificeringsperioden.

Antalet rättigheter till framtida tilldelning bestäms uti-
från fastställt belopp för rörlig ersättning som skall skju-
tas upp delat med marknadspris på Nordax aktie vid 
avslut av affärsdagen närmast föregående dag till den 
dag då beslut fattats om tilldelning. Tidpunkt för beslut 
om tilldelning var den 7 februari 2018 för 2017 års pro-
gram (7 februari 2017 för 2016 års program).

Inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogram till 
ledande befattningshavare avser Nordax inte att åter-
köpa aktier för 2017 års program (130 000 aktier åter-
köptes för 2016 års program).

VD samt ledande befattningshavare
Uppsägningstid för VD är 6 månader oberoende av om 
uppsägning sker av bolaget eller den anställde. VD har 
en konkurrensklausul om 24 månader vilken innebär ett 
förbud att bedriva konkurrerande verksamhet. 
Uppsägningstid för övriga ledande befattningshavare är 
4 månader för den anställde samt 9 månader för bolaget. 
Om uppsägning sker under perioden 20 november –  
1 januari eller 20 maj – 20 juli är uppsägningstiden för 
den anställde 6 månader istället för 4 månader.

Samtliga anställda inklusive VD saknar villkor om 
avgångsvederlag. Samtliga anställda inklusive VD  
är berättigade till tjänstepension enligt följande  
premietrappa:
• Lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp 4,5%
• Lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 30%
• Pensionsförande lön beräknas på månadslön x 12,2 

= årlig pensionsmedförande lön
 

Avseende incitamentsprogram hänvisas till redovis-
ningsprinciper avsnitt ersättningar till anställda, samt 
avsnitt om aktierelaterade ersättningar.

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK JAN–DEC 2017 JAN–DEC 2016

Kreditförluster

Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster -109 -44

Bruttovärdet för under perioden nya fordringar förfallna mer än 180 dagar -534 -476

Under perioden erhållna betalningar avseende lån förfallna mer än 180 dagar 298 241

Justering till återvinningsbart värde avseende fordringar förfallna mer än 180 dagar 158 139

Summa reservering för lån med individuellt identifierad förlusthändelse 1 -78 -96

Gruppvis reservering för gruppvis värderade fordringar 2 -22 -24

Periodens kreditförluster -209 -164

Not 11 Kreditförluster

1  Med individuellt identifierad förlusthändelse avses fordringar förfallna mer än 180 dagar, se även Not 4 under avsnittet om kreditrisk.
2 Gruppvis värderade fordringar avser lån förfallna mellan en och 180 dagar.

2017 2016

Antal rättigheter till  
framtida tilldelning av aktier: 

40 858 129 231

Aktiekurs närmast föregående dag då 
beslut fattats om tilldelning: 

50,90 52,50

Marknadsvärde för rättigheter vid till-
delning: 

2,079,672 6,784,628
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KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK JAN–DEC 2017 JAN–DEC 2016

Skatt redovisad i resultaträkningen

Aktuell skatt på årets resultat -122 -105

Uppskjuten skattekostnad/-intäkt 2 -22

Skatt på årets resultat -120 -127

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 529 573

Skatt enligt gällande skattesats -117 -127

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -4 0

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 0

Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -120 -127

Uppskjuten skatt redovisad i balansräkningen 31 30

Ingående balans uppskjuten skatteskuld 30 9

Över resultaträkningen -4 -5

Avseende temporära skillnader 5 26

Utgående balans uppskjuten skatteskuld 31 30

Uppskjuten skatteskuld är hänförlig till

Uppskjuten skatt avseende rörelseförvärv 54 54

Redovisat i resultaträkningen -48 -44

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader på periodiserade  
anskaffningskostnader för lån 25 20

Uppskjuten skatteskuld enligt balansräkningen 31 30

Uppskjuten skatt som förväntas återvinnas inom 12 mån -4 -4

Uppskjuten skatt som förväntas återvinnas efter 12 mån 35 34

Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 23% (22%). Den uppskjutna 
skatteskulden avser temporära skillnader på periodiserade uppläggningsavgifter för lån samt förmedlingsavgifter.

Not 12 Skatt på årets resultat
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Segmentinformationen presenteras utifrån högste 
verkställande beslutsfattarens perspektiv och seg-
menten identifieras utifrån den interna rapporteringen 
till den verkställande direktören som är identifierad 
som den högste verkställande beslutsfattaren. Nordax 
har följande rörelsesegment: Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Tyskland, vilket speglar Nordax utlå-

ningsportfölj. Resultat som inte direkt är hänförliga till 
segment allokeras med fördelningsnycklar enligt 
interna principer som företagsledningen anser ger en 
rättvis fördelning till segmenten. Högste verkställande 
beslutsfattaren följer huvudsakligen resultatbegrep-
pet rörelseresultat.

KONCERNEN

JAN–DEC 2017 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland TOTALT

Resultaträkningen

Ränteintäkter 1 462 593 6 300 94 1 455

Räntekostnader -63 -141 -1 -42 -14 -261

Summa räntenetto 399 452 5 258 80 1 194

Provisionsnetto 9 7 0 3 0 19

Nettoresultat av finansiella transaktioner 0 -25 0 -1 2 -24

Summa rörelseintäkter 408 434 5 260 82 1189

Allmänna administrationskostnader -100 -114 -3 -58 -24 -299

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -13 -8 0 -2 -1 -24

Övriga rörelsekostnader 2 -32 -36 0 -31 -29 -128

Summa rörelsekostnader -145 -158 -3 -91 -54 -451

Resultat före kreditförluster 263 276 2 169 28 738

Kreditförluster, netto -61 -106 0 -6 -36 -209

Rörelseresultat 202 170 2 163 -8 529

Balansräkningen

Utlåning till allmänheten 4 685 4 806 87 2 917 993 13 488

1   Ränteintäkter avser intäkter från externa kunder.
2   Övriga rörelsekostnader utgörs av marknadsföringskostnader
3   Kostnader av engångskaraktär avser kostnader som uppkommit i samband med utgivande av prospekt och notering av Nordax aktie på Nasdaq Stockholm.

Not 13 Rörelsesegment

KONCERNEN

JAN–DEC 2016 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland TOTALT

Resultaträkningen

Ränteintäkter 1 425 584 10 263 72 1 354

Räntekostnader -60 -146 -2 -35 -11 -254

Summa räntenetto 365 438 8 228 61 1100

Provisionsnetto 7 8 - 1 - 16

Nettoresultat av finansiella transaktioner 0 41 3 5 11 60

Summa rörelseintäkter 372 487 111 234 72 1176

Allmänna administrationskostnader -101 -104 -3 -52 -18 -278

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -11 -8 0 -4 -2 -25

Övriga rörelsekostnader 2    -31 -47 -1 -26 -31 -136

Kostnader av engångskaraktär 3 13

Summa rörelsekostnader -143 -159 -4 -82 -51 -439

Resultat före kreditförluster 229 328 7 152 21 737

Kreditförluster, netto -51 -81 0 -9 -23 -164

Rörelseresultat 178 247 7 143 -2 573

Balansräkningen

Utlåning till allmänheten 4 419 5 218 134 2 262 761 12 794
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KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Banker 1 808 1 672

Summa 1 808 1 672

Av koncernens utlåning till kreditinstitut ingår 427 MSEK (480) i ställda panter för skulder till kreditinstitut och 
emitterade värdepapper.

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Hushåll 13 488 12 794

Summa 13 488 12 794

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Innehav fördelat på emittent

Svenska kommuner 676 755

Svenska bostadsinstitut (säkerställda obligationer) 508 204

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 184 959

Samtliga innehav är noterade, 508 MSEK (0) har en löptid på över 1 år och resterande under ett år.

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde vid årets början 23 21

 - förvärv under året 4 2

 - avyttringar under året -1 -

Anskaffningsvärde vid årets utgång 26 23

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -16 -13

 - årets avskrivningar -3 -3

 - avyttringar under året -1 -

Ackumulerade avskrivningar vid årets utgång -20 -16

Bokfört värde 6 7

Not 14 Utlåning till kreditinstitut

Not 15 Utlåning till allmänheten

Not 16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Not 17 Materiella tillgångar

Av koncernposten ingår 9 130 MSEK (9 479) i ställda panter för skulder till kreditinstitut samt emitterade värdepapper. 
Utlåning sker i respektive lands valuta. Geografisk fördelning framgår av not 4. Av utlåningen har 12 546 MSEK (11 967) 
löptid på längre än ett år.
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KONCERNEN

Goodwill
Avtalsenliga 

kundrelationer

Internt upp- 
arbetade pro-
gramutveck-

lingskostnader Summa31 december 2017

Ingående redovisat värde 251 34 20 305

 - inköp - - 16 16

 - avskrivning - -12 -9 -21

Utgående redovisat värde 251 22 27 300

Anskaffningsvärde 251 99 76 426

Ackumulerade av- och nedskrivningar - -77 -49 -126

Bokfört värde 251 22 27 300

Goodwill
Avtalsenliga 

kundrelationer

Internt upp- 
arbetade pro-
gramutveck-

lingskostnader Summa31 december 2016

Ingående redovisat värde 251 48 21 320

 - inköp - - 6 6

 - avskrivning - -14 -7 -21

Utgående redovisat värde 251 34 20 305

Anskaffningsvärde 251 99 60 410

Ackumulerade av- och nedskrivningar - -65 -40 -105

Bokfört värde 251 34 20 305

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Utländska banker 3 054 3 205

Summa 3 054 3 205

För ovanstående skulder i koncernen har pant ställts på 5 214 MSEK (5 567) av fordringar hörande till Utlåning till 
allmänheten samt 156 MSEK (169) av Utlåning till kreditinstitut. Beviljad kredit uppgår till 3 130 MSEK (3 218).

Koncernens likviditetsriskstrategi strävar efter att uppnå en diversifierad finansieringsplattform bestående av, eget 
kapital, efterställd skuld, värdepapperisering (”ABS”), kreditfaciliteter från banker, inlåning från allmänheten samt 
företagsobligatoner.

Not 18 Immateriella tillgångar

Not 19 Skulder till kreditinstitut
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Valutapositionen för värdepapper emitterade i SEK och NOK är helt matchad mot tillgångar i motsvarande valutor. 
Emitterade värdepapper i  Sverige 4 AB och Nordic 4 är noterade på irländska börsen. Emitterade värdepapper i 
Nordax Bank är noterade på OMX Stockholm. För ovanstående skulder har pant ställts på 3 916 MSEK (3 912) av 
fordringar hörande till Utlåning till allmänheten samt 271 (311) av Utlåning till kreditinstitut. Beloppen ovan avser 
emitterade volymer till externa investerare.

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK Löptid
Förtidslö-
sendatum 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Obligationer utgivna av Nordax Nordic 4 AB, emitterade i NOK Nov 2040 Okt 2020 2 026 -

Obligationer utgivna av Nordax Sverige 4 AB, emitterade i SEK Dec 2038 Nov 2018 1 023 1 087

Obligationer utgivna av Nordax Nordic 3 AB, emitterade i NOK Jan 2037 Jun 2017 - 1 326

Obligation utgiven av Nordax Bank AB, emitterad i SEK Mar 2019 - 498 497

Summa 3 547 2 910

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Leverantörsskulder 3 1

Övrigt 21 15

Summa 24 16

Not 20 Emitterade värdepapper

Not 21 Övriga skulder

KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Förlagslån 247 247

Summa 247 247

SPECIFIKATION

31 december 2017 Valuta Emissionsdatum Nominellt belopp Kupongränta Förfallodag 1

Förlagslån SEK 2015-03-12 250 Stibor 3 mån +5,75% 2025-03-18

31 december 2016 Valuta Emissionsdatum Nominellt belopp Kupongränta Förfallodag 1

Förlagslån SEK 2015-03-12 250 Stibor 3 mån +5,75% 2025-03-18

Not 22 Efterställda skulder

1  Första förtidsinlösen Mars 2020
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KONCERNEN

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsätt-
ningar redovisade förpliktelser

Utlåning till allmänheten 9 130 9 479

Utlåning till kreditinstitut 427 480

Summa 9 558 9 959

Koncernen har inga eventualförpliktelser eller åtaganden.

Not 23 Ställda panter, eventualförpliktelser och åtaganden

Not 24 Transaktioner med närstående

Not 25 Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Koncernen har inte haft några transaktioner med närstående under perioden.

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter

INGA INGA

KONTANT BUDPLIKTSERBJUDANDE
NDX Intressenter AB som kontrolleras av Nordic
Capital och Sampo, har den 8 februari 2018 lämnat ett
kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax
att överlåta samtliga sina aktier till NDX Intressenter.
NDX Intressenter erbjuder 60 kronor kontant per
Nordaxaktie. Om Nordax, före redovisning av likvid i
uppköpserbjudandet, lämnar utdelning eller genomför
annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer veder-
laget per aktie i erbjudandet minskas i motsvarande
mån. Nordaxs styrelse har enhälligt beslutat att  
rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudan-
det. Mer information om erbjudandet, innefattande 
NDX Intressenters pressmeddelande avseende erbju-
dandet och styrelsens rekommendation, finns tillgäng-
lig på deras hemsida: www.ndxintressenter.com.  

Den 15 februari 2018 meddelade Nordic Capital via
pressmeddelande att de ägde motsvarande 64,34%
av aktierna och tillsammans med Sampo totalt 71,98%
av aktierna.

       
       
       
       
       
       
       

ÅRSSTÄMMA 2018
Med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet
till aktieägarna har styrelsen beslutat att senarelägga
årsstämman. Årsstämman var tidigare planerad att
hållas den 20 april 2018. Nytt datum för årsstämman
kommer att offentliggöras senare under våren.

NY REDOVISNINGSSTANDARD IFRS 9
Från och med 2018 infördes den nya redovisningsstan-
darden  IFRS9. Vid övergången till en ny standard
uppstår engångseffekter som ökar reserveringarna för
förväntade kreditförluster och minskar eget kapital.
Läs mer på sidan 21. I kapitaltäckningen finns möjlighe-
ten att utnyttja övergångsregler för att mildra
inverkan på kapitaltäckningen till följd av övergången
till IFRS9. Under januari meddelade Nordax Finansin-
spektionen sitt beslut att tillämpa övergångsreglerna.

Läs mer om effekten av dessa på sidorna 43 och 77.
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Rapport över resultat i moderbolaget 
MODERBOLAGET

Alla belopp anges i MSEK Not JAN–DEC 2016JAN–DEC 2017
Nettoomsättning 286 198

Rörelsekostnader

Personalkostnader 1 -6 -5

Övriga externa kostnader -9 7

Summa rörelsekostnader -15 2

Rörelseresultat 271 200

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernbolag - 0

Räntekostnader och liknande kostnader - -1

Resultat från finansiella investeringar - -1

Resultat efter finansiella poster 271 199

Skatt på årets resultat -7 -

PERIODENS RESULTAT/TOTALRESULTAT 264 199
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Rapport över finansiell ställning i   
moderbolaget
MODERBOLAGET

Alla belopp anges i MSEK Not 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016
TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 2 4 970 4 970

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 970 4 970

Summa anläggningstillgångar 4 970 4 970

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 288 189

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1

Summa kortfristiga fordringar 289 190

Kassa och bank 13 22

Summa omsättningstillgångar 302 212

SUMMA TILLGÅNGAR 5 272 5 182

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 111 111

Övrigt kapital -11 -4

Överkursfond 4 859 4 859

Balanserad vinst, inkl. årets resultat 300 213

Summa eget kapital 5 259 5 179

SKULDER

Kortfristiga skulder

Aktuell skatteskuld 7 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 3

Övriga skulder 1 0

Summa kortfristiga skulder 13 3

SUMMA SKULDER 13 3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 272 5 182
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Rapport över kassaflöde i moderbolaget 
MODERBOLAGET

Alla belopp anges i MSEK JAN-DEC 2017 JAN-DEC 2016
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 264 199

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Anteciperad utdelning -239 -121

Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder

Minskning/Ökning av övriga tillgångar 0 -1

Minskning/Ökning av övriga tillgångar koncernföretag 140 73

Minskning/Ökning av övriga skulder 10 3

Minskning/Ökning av övriga skulder koncernföretag 0 -155

Kassaflöde från den löpande verksamheten 175 -2

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -

Finansieringsverksamheten

Lämnad aktieutdelning -177 -55

Återköp egna aktier -7 -4

Nyemission - -

Resultat från likvidaton av Nelson LuxCo Sarl - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -184 -59

Periodens kassaflöde -9 -61

Likvida medel vid periodens början 22 83

Likvida medel vid periodens slut 13 22
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MODERBOLAGET 
 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Alla belopp anges i MSEK Aktiekapital
Övrigt 

 kapital
Överkurs- 

fond
Balanserad 

vinst

INGÅENDE BALANS 1 JANUARI 2016 111 - 4 859 69 5 039

Totalresultat

Årets resultat 199 199

Summa totalresultat 199 199

Transaktioner med aktieägare

Lämnas aktieutdelning -55 -55

Återköp av egna aktier -4 -4

Totala transaktioner med aktieägare -4 -55 -59

UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2016 111 -4 4 859 213 5 179

INGÅENDE BALANS 1 JANUARI 2017 111 -4 4 859 213 5 179

Totalresultat

Periodens resultat 264 264

Summa totalresultat 264 264

Transaktioner med aktieägare

Lämnad aktieutdelning -177 -177

Återköp av egna aktier -7 -7

Totala transaktioner med aktieägare -7 -177 -184

UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2017 111 -11 4 859 300 5 259

Rapport över förändringar i eget kapital,
moderbolaget 

Aktiekapitalet består av 110 945 598 stamaktier av samma slag med kvotvärde 1 kr. Samtliga aktier har lika röst.
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MODERBOLAGET

Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

Personalkostnader

Löner och arvoden -4 -3

Pensionskostnader -1 -1

Sociala avgifter -1 -1

Summa personalkostnader -6 -5

Not 1 Ersättning personal

MODERBOLAGET

31 december 2017 Org.nummer Säte Kapitalandel Röstandel Antal aktier
Bokfört värde 

TKR

Nordax Group AB 556993-2485 Stockholm 100% 100% 20 010 076 4 970 052

 Nordax Bank AB (publ) 556647-7286 Stockholm 100% 100% 50 100 000 -

 Nordax Sverige AB  556794-0126 Stockholm 100% 100% 100 000 -

 Nordax Nordic AB (publ) 556787-1891 Stockholm 100% 100% 500 000 -

 Nordax Nordic 2 AB 556823-4255 Stockholm 100% 100% 50 000 -

 Nordax Nordic 3 AB (publ) 556961-5254 Stockholm 100% 100% 500 000 -

 Nordax Nordic 4 AB (publ) 559049-5023 Stockholm 100% 100% 500 000 -

 Nordax Sverige 4 AB (publ) 559007-7425 Stockholm 100% 100% 500 000 -

Totalt 4 970 052

MODERBOLAGET
Alla belopp anges i MSEK 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016
Ingående anskaffningsvärden 4 970 4 970

 - förvärv - 500

 - försäljningar/utrangeringar - -500

 - omklassificering mellan materiella och immateriella tillgångar - -

 - avskrivning - -

Utgående anskaffningsvärden 4 970 4 970

 

Ingående nedskrivningar - -

Ackumulerade av- och nedskrivningar - -

Redovisat värde 4 970 4 970

Not 2 Aktier i koncernföretag
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TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL:

Alla belopp anges i SEK

Balanserad vinst kronor 4 895 694 646

Årets resultat kronor 263 960 000

Summa 5 159 654 646

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT VINSTMEDLEN DISPONERAS SÅ:

Alla belopp anges i SEK

Till aktieägarna utdelas 2,00 per aktie, totalt 221 431 196

att i ny räkning överföres kronor 4 938 223 450

Summa 5 159 654 646

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar att  
221 431 196 kr delas ut till aktieägarna om 1,60 SEK per 
aktie för 2017 (1,60), och en extra utdelning om 0,40 
SEK per aktie, samt att årsstämman bemyndigar sty-
relsen att fastställa betalningsdag för utdelningen, vil-
ken skall infalla före nästa årsstämma. För bolagets 
innehav av egna aktier utgår ingen utdelning. Med 
anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning,  
får styrelsen härmed avge följande yttrande: 

Nordax Group AB (publ) ska lämna som utdelning till 
aktieägarna den del av bolagets vinster som inte 
bedöms behövas för att uppfylla de krav som verk-
samhetens art, omfattning och risker ställer på storle-
ken av det egna kapitalet, och bolagets konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med de internationella redo-
visningsstandarder som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 
juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder. Årsredovisningen respektive kon-
cernredovisningen ger en rättvisande bild av moder-
bolagets och koncernens ställning och resultat. 
Vidare försäkras att förvaltningsberättelsen för 
moderbolaget respektive koncernen ger en rättvi-
sande översikt över utvecklingen av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfakto-
rer som moderbolaget och de företag som ingår i kon-
cernen står inför.

Stockholm den 15 mars 2018

Arne Bernroth

Ordförande

Christian A. Beck

Styrelseledamot

Katarina Bonde

Styrelseledamot

Morten Falch

Styrelseledamot

Susanne Hannestad

Styrelseledamot

Andrew Rich

Styrelseledamot

Jenny Rosberg 

Styrelseledamot

Synnöve Trygg

Styrelseledamot

Jacob Lundblad

Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2018 

Deloitte AB

Malin Lüning
Auktoriserad revisor

Not 3 Förslag till vinstdisposition
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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

-  106  -

- REVISIONSBERÄTTELSE

-  107  -



 

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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REDOVISADE OCH JUSTERADE SIFFROR

Alla belopp i MSEK JAN–DEC 2017 JAN –DEC 2016

Redovisade rörelseintäkter 1 189 1 176

Valutakursvinster/-förluster 18 -63

Justerade rörelseintäkter 1 207 1 113

Redovisade rörelsekostnader 451 439

Poster av engångskaraktär 0 13

Amortering på förvärvade immateriella tillgångar -12 -13

Justerade rörelsekostnader 439 439

Marknadsföringskostnader -127 -135

Justerade rörelsekostnader, exkl. marknadsföringskostnader 312 304

Kreditförluster, netto (som rapporterat) -209 -164

Redovisat rörelseresultat 529 573

Poster av engångskaraktär 0 -13

Valutakursvinster/-förluster 18 -63

Amortering på förvärvade immateriella tillgångar 12 13

Justerat rörelseresultat 559 510

Eget kapital exkl. immateriella tillgångar 2 047 1 815

Aktiekapital 2 347 2 120

Immateriella tillgångar -300 -305

Justerad avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar 22,5% 24,6%

 

Redovisade och justerade siffror 

-  108  - -  109  -

- REDOVISADE OCH JUSTERADE SIFFROR - 



Definitioner

Avkastning på eget kapital 
Nettoresultat hänförligt till aktieägarna i relation till
genomsnittligt aktiekapital.

Avkastning på eget kapital exklusive immateriella 
tillgångar 1 
Justerat resultat för perioden som procentuell andel
av genomsnittlig eget kapital exklusive immateriella
tillgångar beräknas på rullande 12 månader.

Avkastning på genomsnittliga lån 1

Justerat rörelseresultat i procent av genomsnittlig
låneportfölj. Avkastning på genomsnittliga lån
beräknas på rullande 12 månader.

Avkastning på tillgångar
Nettoresultatet i relation till balansomslutningen.

Bruttosoliditetsgrad 2

Primärkapital i relation till totala tillgångar inklusive
poster som inte är upptagna i balansräkningen med
konverteringsfaktorer som definieras i förordning (EU)
nr575/2013 (CRR).

Eget kapital exklusive immateriella tillgångar
Eget kapital efter avdrag för immateirella tillgångar.

Genomsnittlig låneportfölj 
Genomsnittlig utlåning till allmänheten i början av
perioden och i slutet av perioden.

Justerat resultat 1 
Resultatet exklusive avskrivningar av förvärvade
immateriella anläggningstillgångar, valutakursföränd-
ringar och engångsposter samt skatteeffekten
på dessa.

Justerade rörelseintäkter 1 
Totala rörelseintäkter exklusive valutakursföränd-
ringar.

Justerade rörelsekostnader 1

Totala rörelsekostnader exklusive avskrivningar av
förvärvade immateriella anläggningstillgångar och
engångsposter.

Justerat rörelseresultat 1

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar av förvär-
vade immateriella anläggningstillgångar, valutakurs-
förändringar och engångsposter.

Justerat K/I-tal 1 
Justerade rörelsekostnader exklusive marknadsfö-
ringskostnader i procent av justerade rörelseintäkter.
Justerat K/I-tal beräknas på rullande 12 månader.

Kapitalbas 2

Summan av primärkapital och supplementärkapital.

K/I-tal
Rörelsekostnader i relation till rörelseintäkter.

Kreditförlustnivå 
Kreditförluster, netto i relation till genomsnittlig
låneportfölj.

Kärnprimärkapital 2

Eget kapital exklusive föreslagen utdelning, upp-
skjutna skattefordringar, immateriella tillgångar och 
vissa andra justeringar som definieras i förordning  
(EU) nr575/2013 (CRR).

Kärnprimärkapitalrelation 2 
Kärnprimärkapital i relation till 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) 2 
Högkvalitativa likvida tillgångar i relation till det upp-
skattade utflödet de kommande 30 kalenderdagarna, 
enligt definitionen i svenska bestämmelser (FFFS 
2012:6).

Primärkapital 2 
Kärnprimärkapital plus giltiga former av efterställda 
lån.

Primärkapitalrelation 2

Primärkapital i relation till riskexponeringsbeloppet.

Resultat per aktie 
Nettoresultat hänförligt till aktieägarna i relation till
genomsnittliga antalet aktier.

Riskexponeringsbelopp 2 
Totala tillgångar och poster som inte tas upp i balans-
räkningen, viktade i enlighet med kapitaltäckningsreg-
lerna för kredit- och marknadsrisker. De operativa
riskerna mäts och adderas som riskexponerings
belopp. 

Räntenettomarginal
Räntenetto i relation till genomsnittlig låneportfölj.

Supplementärkapital 2

Huvudsakligen efterställda lån som inte kan räknas 
som primärkapital.

Total kapitalrelation 2

Total kapitalbas i relation till riskexponeringsbeloppet.

Koncernen anser att nyckeltalen är relevanta för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för
att bedöma den finansiella utvecklingen i koncernen.

1  Justeringarna har gjorts för att visa verksamhetens underliggande resultat. En brygga mellan redovisade och justerade siffror finns på sidan 109. Dessa nyck-
eltal definieras som alternativa nyckeltal och redovisas på sidan 39 i flerårsöversikten.

2  Dessa rapporteras med avseende på Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Se not 4 kapitaltäckningsanalys.
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Om hållbarhetsredovisningen: Nordax redovisade för 
första gången sitt hållbarhetsarbete i enlighet med 
rapporteringsstandarden Global Reporting Initiatives 
(GRI) 2016. Hållbarhetsredovisningen följer i allt 
väsentligt version 4.0, Core-nivå. Redovisningen kom-
mer att publiceras en gång per år.    
   
NORDAX HÅLLBARHETSREDOVISNING - 
OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING
Som ett led i vårt arbete kring ansvarsfullt  
företagande anslöt vi oss 2016 till FN-initiativet Global 
Compact och upprättade vår första hållbarhetsredo-
visning enligt de internationella riktlinjerna för 
hållbarhetsredovisning GRI G4 ”core”, utgivna av 
Global Reporting Initiative.

Detta innebär att vi redovisar enligt vedertagna 
riktlinjer som gör hållbarhetsredovisningen jämförbar 
med andra företag. För information om indikatorer i 
enlighet med GRI G4 se index på sidorna 114-116.

Utgångspunkten för redovisningen är främst den verk-
samhet som har en betydande och direkt påverkan ur 
ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga koncernens egna 
verksamheter. Redovisningen omfattar hela  
koncernen vad gäller sociala och ekonomiska aspekter.  
      
För mer information om Nordax hållbarhetsarbete, 
vänligen kontakta: Andreas Frid, andreas.frid@nordax.se

HÅLLBART FÖRETAGANDE,  
VÄSENTLIGHETSANALYS  
OCH INTRESSENTDIALOG
För att strukturera vårt arbete och identifiera de 
viktigaste frågorna som påverkar vår konkurrenskraft 
och våra intressenters förtroende för oss gjorde vi 
under 2015 en väsentlighetsanalys utifrån ett internt 
perspektiv. Under 2016 validerades de av Nordax 
internt prioriterade frågorna i dialog med utvalda 
intressentgrupper för att få deras syn på vilka 
områden de tycker är mest centrala för oss att 
fokusera på, samt vilka förväntningar de har på oss. 
Resultatet från intressentdialogerna vägdes sedan 
samman med de områden som Nordax bedömde som 
väsentliga och strategiskt viktiga för att säkerställa 
långsiktigt värdeskapande.

VÅRA MEST VÄSENTLIGA FRÅGOR 
– INTERNT PERSPEKTIV
Under 2015 identifierade vi de viktigaste hållbarhets-
frågorna genom en så kallad väsentlighetsanalys. 
Analysen genomfördes genom en omvärldsanalys, 
benchmarkundersökning av branschen och genom 
flera workshops med en utvald grupp nyckelpersoner 
inom Nordax. Detta för att identifiera de viktigaste 
frågorna som påverkar vår konkurrenskraft och intres-

senternas förtroende för oss. De viktigaste frågorna 
som identifierades var (utan inbördes ordning):
l Anställdas välmående
l Ansvarsfull kreditgivning 
l Ekonomiska resultat
l Finansiell utbildning 
l Indirekt ekonomisk påverkan
l Kundintegritet och datasäkerhet 
l Kundnöjdhet
l Miljöpåverkan 
l Penningtvättsfrågor
l Regelefterlevnad 
 
VÅRA MEST VÄSENTLIGA FRÅGOR  
– EXTERNT PERSPEKTIV
Nordax har en mängd olika externa och interna intres-
senter som påverkar och påverkas av vår verksamhet. 
Vi har identifierat följande intressentgrupper: kunder, 
medarbetare, ägare, investerare, leverantörer och 
affärspartners, beslutsfattare, tillsynsmyndigheter samt 
intressentorganisationer. Många av intressenterna har  
vi löpande dialog med varje dag. Under 2016  
genomfördes en strukturerad intressentdialog med 
kunder, anställda, aktieägare och intresseorganisa-
tioner för att validera vår väsentlighetsanalys och få 
förståelse för hur de upplever vårt hållbarhetsengage-
mang och vad de anser att vi bör prioritera framgent. 
Dialogen genomfördes genom enkätundersökningar 
med svenska och norska låne- och sparkunder samt 
medarbetare. Vi genomförde även djupintervjuer med 
tre större aktieägare och en intresseorganisation under 
2016.

Generellt finns en samsyn kring vilka aspekter som är 
viktiga för att Nordax ska kunna leverera långsiktigt 
värde till våra olika intressenter. 

Ett axplock av återkopplingen från våra intressenter 
följer nedan:

ÅTERKOPPLING FRÅN VÅRA KUNDER
Den största delen av Nordax kunder anser att Nordax 
hållbarhetsarbete kan bidra stort till att stärka deras 
lojalitet som kund. Våra kunder anser även att fokus 
på ansvarsfull kreditgivning, kundnöjdhet samt 
IT-säkerhet är det viktigaste områdena för Nordax att 
fokusera på i hållbarhetsarbetet.

ÅTERKOPPLING FRÅN VÅRA  
INVESTERARE OCH  
INTRESSENTORGANISATIONER
Nordax investerare och intressentorganisationer 
anser att arbetet drivs på ett genuint och engagerat 
sätt men att hållbarhetsarbetet skulle vinna på att bli 
mer strategiskt och integrerat i den dagliga verksam-
heten, något vi arbetat aktivt för under 2017.

GRI-index och hållbarhetsredovisning
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2015 - VÄSENTLIGHETSANALYS; Omvärldsanalys, benchmark och intern avstämning

2016 - HÅLLBARHETSSTRATEGI; Intressentdialog, fokusområden inom hållbarhet, anslutna till UN Global Compact

• Styrgrupp avrapportering ledning och 
styrelse enligt nyetablerad Sustainability 
Policy
• Anställt hållbarhetskoordinator för ökat 
hållbarhetsfokus
• Utvecklat information och kommunika-
tion om hållbarhetsarbetet

• Redovisat vår första COP med anledning 
av medlemsskap hos UN Global Compact
• Medlemskap hos Finanskoalitionen mot 
barnsexhandel
• Utökat lojalitetserbjudanden till våra 
kunder med fokus på ansvarstagande 
samt påbörjad diskussion med förhop-
pning om att kunna erbjuda lån till mil-
jöförbättrande åtgärder

• Ökad kundnöjdhet och stabil kreditrisk
• Etablerat uppförandekod
• Etablerat kommunikationsplattform och 
inringad positionering
• Ökat medarbetarengagemang
• Riktlinjer vid rekrytering för att öka 
mångfalden på Nordax
• Upprättande av “grönt hyresavtal” och 
klimatkompensation för tryckt marknads-
föring. 

UTVECKLING AV NORDAX HÅLLBARHETSARBETE

ÅTERKOPPLING FRÅN VÅRA  
MEDARBETARE
Majoriteten av våra medarbetare anser att bolagets 
hängivenhet till hållbarhetsfrågor är mycket viktigt för 
dem som anställda. De tycker att ansvarsfull utlåning 
är det viktigaste området för Nordax hållbarhetsar-
bete.

STYRNING INOM HÅLLBARHET 
Under året som gått har vi satt en tydlig struktur 
för vårt hållbarhetsarbete. Varje fokusområde 
har ett tydligt ägandeskap av nyckelpersoner i 
ledningsgruppen, som ingår i en styrgrupp för 
hållbarhet vars ansvar är att driva hållbarhetsarbetet. 
Som stöd i vårt hållbarhetsarbete har en 
hållbarhetskoordinator anställts.  
 
Vi har en mängd styrdokument som stöttar och 
guidar våra anställda i den dagliga verksamheten. 
Under 2018 planerar vi att utveckla processen för 
att implementera våra policys ytterligare genom att 
utbilda våra medarbetare i dem samt upplysa våra 
medarbetare om deras rättigheter, samt hur man bör 
agera i specifika situationer. 
 
UPPFÖRANDEKOD
Uppförandekoden utgör ett ramverk som beskriver 
hur vi ska agera när vi representerar Nordax, internt 
och externt. Syftet är att vägleda oss att agera etiskt, 
korrekt och ansvarsfullt för att skapa långsiktiga 
relationer med kunder, samarbetspartners och 
andra intressenter. Koden ska även fungera som en 
guide för hur vi agerar internt för att skapa en god 
företagskultur och en attraktiv arbetsplats.

HÅLLBARHETSPOLICY OCH ÖVRIGA 
STYRDOKUMENT
Under 2017 antogs vår hållbarhetspolicy som 
beskriver vårt arbete och styrningen inom hållbarhet 
kopplat till våra fyra fokusområden ansvarsfull 
kreditgivning, medarbetarnas välmående, god 
affärsetik och effektiv resursanvändning. Vår 
hållbarhetspolicy beskriver att vi ska arbeta integrerat 
med hållbarhet i verksamheten samt bidra till att 
leva enligt vår värdegrund. Vi strävar efter att vara 
enkla i våra processer samt vara transparenta i vår 
kommunikation. Policyn beskriver även att vi ska 
identifiera och hantera de risker som finns kopplat 
till vår verksamhet och dess inverkan på miljö samt 
sociala aspekter. 
 
För att stödja vår dagliga verksamhet och våra affärer 
utgör även följande styrdokument en stor vikt i vårt 
dagliga arbete och vår verksamhet:  
• Whistleblowing policy 
• Policy Regarding Ethical standards 
• Policy on diversity and assessment of suitability of 
directors and key function holders 
• Policy Regarding Work Environment  
• Remuneration policy  
• Travel and entertainment policy  
• Financial Crime policy  
• Anti-bribery instruction  
• Riktlinjer vid rekrytering för att bredda mångfald
• Insider Policy  
• Conflicts of Interest Policy
•Complaints Management Policy
• Procurement, Sourcing and Outsourcing Policy
 

INTEGRERAT 
HÅLLBARHETS-

ARBETE

FRAMSTEG 
INOM FOKUS-

OMRÅDEN

UTÖKADE 
INITIATIV OCH 

EXTERNA 
SAMARBETEN

2017 2017 2017
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VÅRT ARBETE FÖR ATT UPPNÅ HÅLLBAR-
HETSMÅLEN 
Under hösten 2015 stiftades 17 hållbarhetsmål av FN för 
att uppnå social, ekonomisk och ekologiskt hållbar 
utveckling. Vi vill bidra till att de globala hållbarhetsmå-
len uppfylls och har identifierat nedanstående hållbar-
hetsmål där vi kan bidra givet våra fokusområden inom 
hållbarhet; ansvarsfull kreditgivning, medarbetarnas väl-
mående, god affärsetik och effektiv resursanvändning.

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT 
PARTNERSKAP
Vi vill bidra till ökat förtroende för den finansiella mark-
naden och strävar alltid efter goda relationer med våra 
intressenter för att säkra en hållbar utveckling. Under 
2017 har vi fokuserat på att hitta relevanta samarbets-
partners för att underlätta för våra kunders vardag 
samt bidra till att hållbarhetsmålen uppfylls. Exempelvis 
erbjuder vi nu våra kunder juridisk rådgivning och 
avtalsskrivning via en digital tjänst via en samarbets-
partner. Vi är måna om vårt klimat och söker alltid möj-
ligheter i att kunna erbjuda för våra kunder att göra kli-
matsmarta val i vardagen. Ett exempel på ett sådant 
samarbete är att vi nu erbjuder våra kunder att byta till 
ett elabonnemang med 100% förnyelsebar el till ett 
rabatterat pris, vilket för oss in på mål nummer 7 och 13: 

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA OCH 
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
Vi har enbart förnyelsebar el på vårt kontor och vid vår 
serverhall och mäter vår elförbrukning årligen. Vi söker 
även en samarbetspartner för att kunna erbjuda rabat-
terade lån till miljöförbättrande åtgärder, som tas till 

exempel i syfte att installera solpaneler.  
 
Under 2017 har vi mätt utifrån följande utsläppskällor, 
vilka vi arbetar för att minska: El till  kontoret: 214 221 

kWh under 2017 (2016: 226 245 kWh) Pappersanvänd-
ning: 1779 ton CO2e  under 2017 (ej mätt 2016) 
Elektronikavfall: 1 240 kg (ej mätt 2016). Vi ämnar att 
utveckla fler nyckeltal inom resursanvändning under 2018. 

Under året har vårt pappersanvändande uppgått till 
1779 ton CO2e, något vi vill minska under 2018 med 
hjälp av digitaliserings- och processförbättringar.  Vi 
har klimatkompenserat för vår marknadsföring under 
2017, vilket lett till att vi kompenserat för 1692 ton 
CO2e (inkluderat i ovanstående). 
 

HÄLSA, VÄLMÅENDE OCH 
JÄMSTÄLLDHET
Något som är viktigt för oss är medarbetarnas välmå-
ende samt jämställdhet och mångfald. Vi arbetar stän-
digt med att öka mångfalden i vår organisation. Lika 
lön för lika arbete är en självklarhet för oss och något vi 
hoppas inspirera andra i branschen med. Mer informa-
tion om vårt arbete inom våra medarbetares välmå-
ende och mångfald återfinns på sidan 25-26.  
 
FREDLIGA OCH INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
Vi arbetar dagligen med en mängd åtgärder för att 
förebygga och förhindra finansiell brottslighet. Givet 
vår verksamhet gäller det företeelser som penningt-
vätt, finansiering av terrorism, mutor och korruption. 
Läs mer om vårt arbete inom området på sidan 27. 

UN GLOBAL COMPACT
Vi är medlemmar av UN Global Compact och låter 
deras tio principer för ett ansvarsfullt företagande 
guida oss. Under 2017 redovisade vi vår första Com-
munication  on Progress, COP och låter även en 
kolumn i vårt GRI-index beskriva hur vi bidrar till deras 
tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption.  
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GRI INDIKATOR SIDA/KOMMENTAR COP

Standardupplysningar

Strategi och analys

G4-1 Kommentar från vd och styrelse VD-ord sid 4-5  och ordförandeord sid 48

Organisationsprofil

G4-3 Organisationens namn Kort om Nordax, sid 3 

G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster Kort om Nordax, sid 3

G4-5 Huvudkontorets lokalisering Kort om Nordax, sid 3

G4-6 Länder där bolaget är verksamt Kort om Nordax, sid 3

G4-7 Ägarstruktur och bolagsform Nordaxaktien sid 32-33  samt Förvaltningsberättelse sid 36 

samt not 1 sid 72

G4-8 Marknader där bolaget är verksam Kort om Nordax, sid 3

G4-9 Bolagets storlek Kort om Nordax sid 3, Flerårsöversikt sid 39 

G4-10 Total personalstyrka, fördelat på kön,  

ålder och typ av anställning

Personalstatistik, sid 117 1, 2 

G4-11 Procent av arbetsstyrkan med kollektivavtal Nordax har i dagsläget inte tecknat något kollektivavtal. 

Däremot speglar vi branschens avtal, vilket vi ser som en 

förutsättning för att vara konkurrenskraftiga. Vi ser den 

låga organiseringsgrad i bolaget som ett tecken på bola-

gets goda och generösa förhållningssätt gentemot våra 

medarbetare. Kostnaden för att vara med i en arbetsgivar-

förening satsar vi hellre på invetseringar i friskvårdssats-

ningar, sociala aktiviteter och en sund och bra arbetsmiljö.   

3, 6

G4-12 Bolagets leverantörskedja Nordax inköp är centraliserade för företagsgemensamma 

inköp och decentraliserad avseende funktionsspecifika 

inköp. Genom att ställa krav på leverantörer bidrar vi till ett 

hållbart samhälle både inom och utanför Nordax. För mer 

information se Hållbarhetsrapport – Affärsetik, sid 27

1-10

G4-13 Större förändringar under redovisningsperioden Inga större förändringar

G4-14 Försiktighetsprincipens tillämpning Ej relevant för Nordax

G4-15 Externa stadgar, principer och initiativ Hållbarhetsredovisning , sid 113

G4-16 Medlemskap i organisationer Medlemmar i FN-initiativet Global Compact, Svenska Bankför-

eningen och Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Identifierade materiella aspekter och avgränsningar

G4-17 Enheter som ingår alternativt exkluderas Utgångspunkten för redovisningen är främst den verksam-

het som har en betydande och direkt påverkan ur ett håll-

barhetsperspektiv, det vill säga koncernens egna verksam-

heter. Redovisningen omfattar hela koncernen vad gäller 

sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, där den mil-

jömässiga aspekten är mer avgränsad.

G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll Hållbarhetsredovisning , sid 111-112

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter Hållbarhetsredovisning  sid 111-112.

G4-20 Respektive aspekts avgränsningar inom organisationen Omfattar hela koncernen. För mer information se Hållbar-

hetsredovisning  sid 111-112

G4-21 Respektive aspekts avgränsningar utanför organisationen Omfattar hela koncernen. För mer information se Hållbar-

hetsredovisning  sid 111-112

G4-22 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter Inga korrigeringar

G4-23 Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsningar eller 

mätmetoder jämfört med tidigare års redovisningar

Inga väsentliga förändringar

Intressentdialoger

G4-24 Intressentgrupper Hållbarhetsrapport sid 18 och Hållbarhetsredovisning, sid 

111-112

G4-25 Identifiering och urval av intressenter Hållbarhetsredovisning, sid 111-112

G4-26 Metoder för samarbete med intressenter Hållbarhetsrapport sid 18-28 och Hållbarhetsredovisning, 

sid 111-112

G4-27 Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter 

och vilka initiativ som tagits

Hållbarhetsrapport sid 18-28 och Hållbarhetsredovisning, 

sid 111-112

Rapporteringsprofil

G4-28 Redovisningsperiod 1 januari – 31 december 2017

G4-29 Senaste redovisningen 2016 års redovisning,  publicerad i mars 2017

G4-30 Redovisningscykel Årligen

GRI-index
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G4-31 Kontaktperson för rapporten andreas.frid@nordax.se

G4-32 Valt alternativ “In accordance” G4 core 4.0

G4-33 Policy och praxis för extern granskning Utvärderar extern granskning av hållbarhetsrapporten för 

2018

Styrning

G4-34 Styrningsstruktur Bolagsstyrningsrapport sid 49

Etik och integritet

G4-56 Värderingar, principer, standarder,  

uppförandekod och etisk policy

Hållbarhetsrapport - Värdegrund sidan 18 och affärsetik 

sidan 27, Styrdokument sidan 112

2, 

6, 7

Specifika Standard Upplysningar COP

MILJÖ

Material

G4-DMA Hållbarhetsrapport - Effektiv resursanvändning sid 28

G4-EN1 Använt material i vikt Hållbarhetsredovisning sid 113 7, 8

Energi

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Effektiv resursanvändning, sid 28

G4-EN3 Energiförbrukning inom organisationen Hållbarhetsredovisning sid 113 7, 8

SOCIALT

Arbetsmiljö och Arbetsvillkor

Sysselsättning

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Medarbetarnas välmående, sid 25–26

G4-LA1 Totalt antal anställda och personalomsättning,  

per åldersgrupp, kön och region

Personalstatistik, sid 117 1, 2

Hälsa & Säkerhet

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Medarbetarnas välmående, sid 25–26

G4-LA6 Skador, sjukdomar, frånvaro samt dödsfall  

orsakade av arbete, per region och kön

0 arbetsrelaterade olyckor och 3 arbetsrelaterade 

sjukdomar registrerade under 2017

4, 6

Utbildning

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Medarbetares välmående,sid 25–26

G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och 

kön, uppdelad på anställningskategori

På Nordax har vi en syn på utveckling och lärande som inne-

bär att majoriteten, ca 80%, av allt lärande sker genom det 

dagliga arbetet. Detta kan ske genom att få nya utmanande 

uppgifter, deltaga i eller leda projekt, skugga en mer senior 

kollega etc. I tillägg arbetar vi med e-learning samt en min-

dre del klassrumsbaserad utbildning. På bolagsnivå har de 

stora utbildningsinsatserna under året varit en ledarskaps-

utbildning för Nordax alla ledare (31 ledare har under 2017 

genomgått programmet – varav 19 kvinnor och 12 män) 

samt en säljutbildning för handläggare på Customer Opera-

tions. Ledarskapsprogrammet har pågått under ca 6 måna-

ders tid. Programmet har omfattat ca 60 timmar utbildning i 

klassrumsbaserad form. Utöver det har det även tillkommit 

övningsuppgifter som genomförts mellan tillfällena. Vad 

gäller säljutbildningen har 60 medarbetare hittills genom-

gått denna utbildning. Den har omfattat totalt 8 timmar för-

delat på 4 utbildningstillfällen. 

Vi har även under året bjudit in alla medarbetare till inspira-

tionsföreläsningar (tre tillfällen under 2017). Under 2017 har 

vi också bytt e-learningsystem och arbetar nu med ett verk-

tyg som kallas för Nanolearning. Detta verktyg lanserades i 

slutet av året och har i dagsläget 9 utbildningar som skall 

göras av alla Nordax anställda.

6
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G4-LA11 Andel anställda (i %) som får regelbunden  

resultatutvärdering och karriärutveckling efter kön  

och anställningskategori

På Nordax finns i dagsläget inget system som följer upp 

omfattningen av detta. Alla tillsvidareanställda utvärderas 

utifrån måluppfyllelse inför bonusplanering och har även ett 

samtal kopplat till detta i samband med planeringen samt 

när bonusutfallet kommuniceras. I tillägg finns även verktyg 

för medarbetarsamtal och måluppföljningssamtal. Uppfatt-

ningen är att denna dialog sker för majoriteten av de 

anställda men kan se lite olika ut i de respektive teamen. 

6

Mångfald och Jämställdhet

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Medarbetarnas välmående, sid 25–26

G4-LA12 Sammansättning av styrelse, ledning och övriga medarbe-

tare utifrån ålder och kön

Personalstatistik sid 117 1, 2, 

6

Lika ersättning för kvinnor och män COP

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Medarbetarnas välmående, sid 25–26

G4-LA13 Jämförelse av lön och ersättningar för kvinnor och män,  

fördelat på anställningskategori och arbetsplats

2017 tjänade kvinnor på Nordax 99 % av männens löner 

inom lika arbeten. Läs mer i Hållbarhetsrapporten -  Medar-

betarnas välmående, sid 25-26

2, 6

Mänskliga Rättigheter

Icke-diskriminering

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Medarbetarnas välmående, sid 25–26

G4-HR3 Antal fall av diskriminering och åtgärder som följd av detta Inga fall av diskriminering under 2017 6

Samhälle

Anti-korruption

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Affärsetik, sid 27

G4-SO3 Andel av verksamheten som utvärderats utifrån risker rela-

terade till korruption, samt redogörelse för de största ris-

kerna som identifierats

Nordax har utvärderat sin verksamhet utifrån risker relate-

rade till korruption under 2017. Den allmänna slutsatsen av 

bedömningen är att risken för korruption är låg inom 

Nordax. Resultatet är framtaget med hänsyn till såväl lands-

specifika risker som företagets fokus på upprätthållandet av 

etiska standarder, men också till Nordax etiska ramverk 

samt kontrollmiljö när det gäller dessa frågor. 

 

Inga betydande risker för korruption i Nordax verksamhet 

har för 2017 hittats genom riskbedömningen.  

10

G4-SO4 Kommunikation och utbildning kring anti-korruptions policy 

etc.

Anti-korruption är en del av Nordax Etiska standarder, vilka 

har kommunicerats till samtliga anställda. 

Compliance håller löpande interna utbildningar gällande 

innehållet i de Etiska standarderna.

10

Överensstämmelse

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Affärsetik, sid 27

G4-SO8 Monetärt värde av betydande böter och totalt antal  

ickemonetära sanktioner för brott mot gällande lagar  

och regler.

Inga betydande böter har betalats. 10

Produktansvar

Märkning av produkter och tjänster

G4-DMA Hållbarhetsrapport – Ansvarsfull kreditgivning, sid 22-24

G4-PR5 Resultat från kundundersökningar Hållbarhetsrapport – Ansvarsfull kreditgivning, sid 22-24

Produktportfölj

G4-DMA

G4-FS8 Monetära värdet av produkter och tjänster som utformats  

för att ge en specifik miljönytta för repektive affärsområde 

kopplat till ändamål

Hållbarhetsrapport – Effektiv resursanvändning –  

ambition för 2018, sid 21

7, 8
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KONCERNEN

2017 2016

Män Kvinnor TOTALT Män Kvinnor TOTALT

Anställda totalt 105 150 255 96 164 260

Heltid Deltid Heltid Deltid

Fast anställda 203 0 0 206 0 0

Temporärt anställda, timavlönade 0 52 0 54

2017 2016

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Fast anställda 81 122 203 69 137 206

Varav chefer 13 20 33 15 20 35

Varav koncernledning 6 5 11 4 4 8

Varav styrelse 4 4 8 5 3 8

PERSONALOMSÄTTNING, ANTAL MÄN KVINNOR ANTAL MÄN KVINNOR ANTAL

<30 år 2 6 8 6 4 10

30–50 år 6 11 17 11 13 24

>50 år 1 4 5 2 0 2

Totalt 9 21 30 19 17 36

Total personalomsättning, % 14,1% 17,1%

OLYCKOR OCH SJUKDOMAR ANTAL ANTAL

Arbetsplatsrelaterade olyckor per 100 anställda 0 0

Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 3 4

Totalt 3 4

SJUKFRÅNVARO DAGAR DAGAR

Sjukfrånvaro, % 4,72% 4,40%

Långtidsfriska, % 88% 68%

Antal fast anställda som genomfört utvecklingssamtal Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

81 122 203 69 137 206

KÖNSFÖRDELNING Män Kvinnor

Anställda totalt 41% 59%

Koncernledning 6 5

Styrelse 4 4

Chefer 13 20

ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLDA ÅLDERSFÖRDELNING CHEFER

Personalstatistik

20

> 50 år30-50 år< 30 år

21

50

72

11

29

Kvinnor

Män

1

> 50 år30-50 år< 30 år

1

10
14

2
5

Kvinnor

Män
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Centrala begrepp
Räntemarginalhedge
Nordax lånar ut till rörlig ränta. Utöver detta har Nordax 
enligt lag och allmänna avtalsvillkor för utlåningen i 
Sverige och Norge en skyldighet att justera lånekundens 
ränta om Nordax finansieringskostnad ändras. Detta 
innebär att när Nordax totala finansieringskostnad för-
ändras justerar Nordax utlåningsräntan mot lånekund. 
För närvarande sker justeringen i steg av 0,5 procent-
enheter. Denna princip gör att Nordax har möjlighet 
att hålla marginalen konstant även när finansierings- 
kostnaden ändras. I Finland och Tyskland är möjligheten 
till justering av låneräntan begränsad till förändring i 
referensräntan.

Hedge av kapitaltäckningsgrad
Nordax skyddar sin kapitaltäckningsgrad för förändring 
i valutakurser. Om exempelvis den norska kronan för-
stärks leder detta, allt annat lika, till ett ökat kapital- 
krav för den norska portföljen. Nordax har därför en 
öppen position i respektive valuta motsvarande kapital- 
kravet och får härigenom en resultateffekt som neutrali-
serar förändringen i kapitalkravet. Resultatet från 
denna säkring rapporteras i resultaträkningen under 
posten Nettoresultat av finansiella transaktioner.

Redovisning av marknadskostnader
Nordax når sina kunder genom egen direkt marknads-
föring samt via låneförmedlare. Den egna direkt mark-
nadsföringen motsvarar ungefär 70% av nyutlåningen 
och marknadsföringskostnaden för denna utlåning tas 
direkt i resultaträkningen. För lån som förmedlas 
genom låneförmedlare periodiseras marknadsförings-
kostnaden över fyra år, vilket gör att kostnaden sprids 
över tid och belastar resultaträkningen successivt. 

Reservering för kreditförluster
Nordax kreditförlustreserveringar är uppdelade i 
tidiga och senare krav. De tidigare kraven omfattar de 
första 1–180 dagar efter utebliven betalning där reser-
vering sker av de belopp som Nordax förväntar sig bli 
mer än 180 dagar förfallet. Senare krav är mer än 180 
dagar förfallna. De senare kraven värderas utifrån 
nuvärde av förväntade framtida kassaflöden från 
dessa fordringar. Modellen utgår ifrån en återvinnings-
horisont på 13 år där kassaflödena diskonteras till den 
genomsnittliga ränta som lånen i respektive segments-
portfölj hade då de blev mer än 180 dagar förfallna.

Privatlån utan säkerhet kontra lån med säkerhet
Nordax krediter har inte säkerhet i egendom, vilket 
innebär att om en kund inte betalar sitt lån har Nordax 
ingen pantsatt egendom att ta i anspråk för att täcka 
eventuella förluster. Nordax bedriver endast verksamhet 
i länder där det finns ett etablerat indrivningssystem 
där staten som oberoende part säkerställer att låneav-
tal fullföljs om låntagaren bedöms ha möjlighet att full-
följa sina åtaganden. Detta förfarande stödjs av sys-
tem för löneutmätning och utmätning av egendom. 

Mognadscykel för privatlån utan säkerhet
Typiskt sett genererar en portfölj av privatlån begränsade 
kreditförluster fram till att lånen är 18–20 månader 
gamla, vid denna tidpunkt i kreditcykeln sker typiskt 
sett en relativ ökning som sedan planar ut och ligger 
stabilt fram till förfall. Konsekvensen av detta är att 
under perioder när Nordax har hög tillväxt och därmed 
en stor andel nyligen beviljade lån i portföljen är 
tendensen att kreditförlustnivån är lägre.

2003 grundas Nordax av kreditanalytiker med lång 
erfarenhet av privatlånebranschen, med stöd 
från Palamon Capital Partners.

2004 börjar erbjuda lån till privatpersoner i Sverige 
under Finansinspektionens tillsyn.

2005 utökar Nordax låneverksamheten till Norge.

2006 startar Nordax verksamhet i Danmark. Eftersom 
det inte fanns möjlighet till effektiv indrivning av 
förfallna lån beslöt Nordax att inte återuppta 
nyutlåningsverksamheten i Danmark efter den 
globala finansiella krisen 2008. Den danska 
låneportföljen amorterar enligt plan.

2006 ger Nordax ut sin första värdepapperisering, 
denominerad i EUR och noterad på irländska 
börsen (ISE).

2007 startar utlåningsverksamheten i Finland.

2008  börjar erbjuda inlåning till privatpersoner i Sverige.

2009 introducerar inlåning till privatpersoner i Norge. 

2010  tidigare huvudägaren Palamon Capital Partners 
säljer sitt ägande till fonder förvaltade av Vision 
Capital Partners.

2011  börjar erbjuda inlåning till privatpersoner i Finland.

2012 fattar Nordax beslut om att starta låneverksam-
het i Tyskland. 

2013 emitterar Nordax seniora icke-säkerställda obliga-
tioner i SEK vilka noteras på Nasdaq Stockholm.

2014 fick Nordax sin banklicens och utlåningsport- 
följen passerar 10 miljarder SEK i utlånad volym.

2015 Nordax noteras på Nasdaq Stockholm.

2016 börjar Nordax erbjuda inlåning i Tyskland  
och ansluter sig till FN:s hållbarhetsinitiativ  
Global Compact.

2017 Nordic Capital blir ny huvudägare i Nordax med 
ett ägande om 22,4% av aktierna. Nordax ger ut 
sin första hållbarhetsrapport. 

Betydelsefulla händelser sedan starten 2003
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Årsstämma
Årsstämma
Med anledning av det kontanta budpliktserbjudandet 
till aktieägarna har styrelsen beslutat att senarelägga 
Nordax Group ABs (publ) årsstämma. Årsstämman 
var tidigare planerad att hållas den 20 april 2018. Nytt 
datum för årsstämman kommer att offentliggöras un-
der våren 2018. Läs mer om budpliktserbjudandet på 
sidan 47 eller på www.ndxintressenter.com.
      
Valberedning 
I Nordax delårsrapport för perioden januari–septem-
ber 2017 fanns information om valberedningen.
Informationen publicerades också på hemsidan
www.nordaxgroup.com.
 

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
utdelning för 2017 lämnas med totalt 2,00 SEK per 
aktie uppdelat på 1,60 SEK per aktie i ordinarie utdeln-
ing och 0,40 SEK per aktie i extrautdelning. Totalt 
uppgår den föreslagna utdelningen till 221,5 MSEK. 
Om Nordax lämnar föreslagen utdelning före 
redovisning av likvid i det offentliga uppköpserbju-
dande som redogörs för på sidan 47, kommer budved-
erlaget per aktie att minskas i motsvarande mån.

 

Finansiell kalender
2018
19 april, kl 07.30 Delårsrapport jan–mar
13 juli, kl 07.30 Delårsrapport jan–jun
18 oktober, kl 07.30 Delårsrapport jan–sep

Med anledning av det kontanta budpliktserbjudandet till aktieägarna i Nordax som lämnats den 8 februari 2018, 
har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman. Nytt datum för årsstämman kommer att offentliggöras senare 
under våren. Läs mer på sidan 47.

 
2019
Februari Bokslutskommuniké

 

Kontakter
Ansvarig för investerarrelationer: 
Andreas Frid, andreas.frid@nordax.se  
Telefon 08 690 14 25

Om Nordax Group:
www.nordaxgroup.com

För kundinformation:
Sverige – www.nordax.se
Norge – www.nordax.no   
Finland – www.nordax.fi   
Tyskland – www.nordax.de   
 
Adress: Box 23124, 104 35 Stockholm
Besökare: Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm
Organisationsnummer: 556993–2485
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