
 



 

 



 

Axactor Capital AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i mars 2019, og er underlagt tilsyn 
fra Finanstilsynet. Selskapet driver i dag virksomhet i Norge med hensikt å kjøpe og inndrive 
porteføljer med misligholdte fordringer. Selskapet er heleid av Axactor Portfolio Holding AB 
som igjen eies av Axactor SE.   



 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

2021 2020
Aksjekapital 4 000 4 000

Overkurs 929 430 929 430

Annen egenkapital 409 142 294 265

Sum balanseført egenkapital 1 342 572 1 227 695

Immaterielle eiendeler, utsatt skatt, goodw ill -1 304 -1 304

Sum ren kjernekapital 1 341 268 1 226 391

Fondsobligasjon 0 0

Sum kjernekapital 1 341 268 1 226 391

Tilleggskapital utover kjernekapital

Ansvarlig kapital 0 0

Sum tilleggskapital 0 0

Netto ansvarlig kapital 1 341 268 1 226 391

Stater og sentralbanker

Institusjoner 18 993 14 618

Forfalte engasjementer 4 633 486 5 628 813

Øvrige engasjementer 141 109 159 540

Øvrige eiendeler

Sum kredittrisiko Standardmetoden 4 793 588 5 802 971

Gjeldsrisiko

Operasjonell risiko 328 607 374 458

Minimumskrav ansvarlig kapital 328 607 374 458

Beregningsgrunnlag (RWA) 5 122 195 6 177 429



 
 

 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som følge av at selskapets kunder og motparter ikke 
rettidig møter sine kredittforpliktelser. Kredittrisiko oppstår i hele selskapets fordringsmasse. 
Risikoen i kredittområdet kan deles inn i flere underkategorier: 

 

 
Misligholdsrisiko er definert som risikoen for at selskapets debitorer ikke overholder sine 
kredittforpliktelser etter hvert som de forfaller. Selskapets forretningsmodell er primært å kjøpe 
og forvalte misligholdte og nedskrevne fordringer samt fordringer med forfall frem i tid. 
Fordringsmassen balanseføres ved anskaffelse til virkelig verdi (kjøpesummen inklusive direkte 
transaksjonsutgifter) som typisk ligger mellom 50 til 85 prosent av rest hovedstol.  

Virksomheten anses i tråd med annen finansieringsvirksomhet å være konjunkturfølsom, ved at 
betalingsevnen hos debitorene kan reduseres i lavkonjunkturer. Balanseført verdi er lav 
sammenlignet med hovedstol, hvilket utgjør en betydelig tapsbuffer. Selskapets 
kredittporteføljer og porteføljer ervervet gjennom forward-flow avtaler består av en stor andel 
mindre fordringer mot privatpersoner. Selskapets kredittportefølje er godt diversifisert med 
hensyn til både geografi og enkeltengasjementer. Selskapet har følgelig heller ingen store 
engasjementer. Videre stilles det i pilar 1 allerede strenge soliditetskrav til misligholdte 
engasjement i form av høy risikovekt med tilnærmet 150 prosent for hele fordringsmassen. 
Selskapet anser at misligholdsrisiko i selskapet er tilstrekkelig ivaretatt av regulatorisk 
minstekrav til kredittrisiko under pilar 1. 

 

 
Restrisiko defineres som risikoen for at sikkerheter det tas hensyn til ved fastsettelse av 
kapitalkravet for kredittrisiko er mindre effektive enn forventet. Selskapets fordringsmasse er i 
all hovedsak usikrede krav og det tas ikke hensyn til sikkerheter ved fastsettelse av kapitalkrav. 
Det vurderes således å ikke være et internt kapitalbehov for restrisiko. 

 

 
Motpartsrisiko er definert som risikoen for at selskapets motparter (ikke debitormasse) ikke 
innfrir sine forpliktelser overfor Axactor Capital. Selskapet er eksponert for motpartsrisiko 
gjennom sine plasseringer av overskuddslikviditet i form av bankinnskudd. Bankinnskudd 
plasseres imidlertid kun hos banker med lav kredittrisiko. Selskapets legger til grunn samlede 
innskudd på MNOK 25 i løpet av 2021. Grunnet at motpart her er hovedbankforbindelsen som 
er en finansinstitusjon med lav kredittrisiko, anses motpartsrisikoen i selskapet er tilstrekkelig 
ivaretatt av regulatorisk minstekrav til kredittrisiko under pilar 1. 

 



 
Konsentrasjonsrisiko er risikoen for tap som følge av manglende diversifisering i selskapets 
kredittportefølje. Axactor Capitals fordringsmasse består av svært mange, små engasjement med 
tilsvarende egenskaper og er bredt sammensatt med tanke på geografi. Fordringsmassen består 
videre kun av privatengasjement. Det anses ikke å være konsentrasjonrisiko knyttet til 
enkeltkunder eller geografiske områder, og da foretaket ikke har sikkerheter er det heller ikke 
konsentrasjonsrisiko knyttet til sikkerhetsstillelse. Selskapets diversifiserte portefølje tilsier at 
det ikke er et internt kapitalbehov for konsentrasjonsrisiko. 

 

 
Utlånsvekst medfører økt kapitalkrav i pilar 1 i takt med at utlån kommer inn i foretakenes 
balanse. Høy utlånsvekst stiller særskilte krav til en forsvarlig kredittgivningsprosess, 
oppfølging, overvåkning og rapportering og kan således vurderes å ha vesentlige innslag av 
operasjonell risiko. Axactor Capitals fordringsmasse er forventet økt med om lag 17% prosent i 
løpet av 2022, og er forventet å stige med 11prosent i 2022. I 2023 er det forventet en nedgang 
på 11%. Selskapets organisasjon og kapitalisering er tilpasset den planlagte veksten, og vurderes 
derfor ikke å være nevneverdig eksponert mot ovennevnte risikofaktorer, da foretaket ikke selv 
innvilger kreditt, men kun kjøper og inndriver misligholdte enkeltstående porteføljer og ikke 
forfalte periodisk. Den betydelige veksten i 2022 - 2023 er primært drevet av at selskapet er i en 
etableringsfase og enkeltstående porteføljekjøp. Inndrivelsen av disse er utkontraktert til 
Axactor Norway som har betydelig erfaring innenfor inndrivelse av slike fordringer. 

Selskapet vurderer at konsernets rutiner for overvåkning og risikorapportering, der 
kontantstrømmen fra hver enkelt portefølje overvåkes løpende ikke svekkes ved økt volum, og at 
disse er tilstrekkelige til å håndtere risikoen som følger av vekst i porteføljekjøp. Axactor Capital 
har som nevnt utkontraktert porteføljeforvaltning til konsernselskapet Axactor Norway som har 
lang erfaring med inndrivelse og strenge krav til internkontroll og håndtering av operasjonell 
risiko. Selskapet mener derfor at det ikke er et kapitalbehov som følge av avvikende høy 
utlånsvekst. 

 

 
Axactor Capital har ingen fordringer der debitor har mulighet til å gjøre opptrekk på ubenyttede 
kredittrammer. Selskapet har imidlertid etablert forward flow-avtaler (løpende fordringskjøp 
opp til en maksimal ramme), hvor Axactor Capital har forpliktet seg til å ta over fordringer som 
møter avtalte betingelser over en kommende tidsperiode, men alltid med maksimalt 24 
måneders løpetid. Slike avtaler kan medføre at selskapets fordringskjøp øker, noe som da også 
både er forventet og hensyntatt i budsjettet for 2022. Rammene for løpende porteføljekjøp 
vurderes å være godt innenfor selskapets kapasitet og er hensyntatt i kapitalplanleggingen 
gjennom selskapets vekstprognoser, og er følgelig hensyntatt i fremtidige beregninger av 
kapitalbehov under pilar 1, hvilket anses å være tilstrekkelig for å dekke kapitalbehovet knyttet 
til ubenyttede kredittrammer. For ubenyttede rammer under forward flow-avtalene benyttes en 
konverteringsfaktor på 100 prosent og risikovekt på 150 prosent. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

For å vurdere Axactor Capitals forsvarlighet knyttet til gjeldsoppbygging er uvektet 
kjernekapitalandel (leverage ratio) ansett som en viktig indikator. Dette er noe som overvåkes 
kontinuerlig og rapporteres til Finanstilsynet hvert kvartal. 


