Kapitaltäckning per 31 mars 2019
Information om kapitalbas och kapitalkrav
För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013), lagen om
kapitalbuffertar (2014:966), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och
kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) samt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för
kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7)
Syftet med reglerna är att säkerställa att företaget hanterar sina risker och skyddar kunderna. Reglerna
innebär att företagets kapitalbas ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet (kapitalkravet för
kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk).
Företagets kapitalsituation summeras på följande sätt:
2019-03-31
(Belopp i tkr)
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder*

1 200

Ej utdelade vinstmedel

9 891

Delårs- respektive årsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och
utdelningar som har verifierats av personer som har en oberoende ställning
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

-422
10 669

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Förluster för innevarande räkenskapsår

-

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital

-

Kärnprimärkapital

10 669

Totalt kapital

10 669

Totala riskvägda tillgångar

64 661

Kapitalrelationer och buffertar
Kärnprimärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet)

16,50%

Primärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet)

16,50%

Totalt kapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet)

16,50%

Institutsspecifika buffertkrav
- Varav krav på kapitalkonserveringsbuffert

0,00%

- Varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert

0,00%

- Varav krav på systemriskbuffert

0,00%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det
riskvägda exponeringsbeloppet)

8,50%
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Totalt kapitalkrav
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden

6 919

- Varav Institutsexponeringar

2 765

- Varav Företagsexponeringar
- Varav Övriga poster
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav för kostnadsrisk enligt artikel 97 (575/2013/EU)**

939
3 215
554
5 173

Institutsspecifika buffertkrav

0

- Varav krav på kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)

0

Totalt minimikapitalkrav

5 173

Internt bedömt kapitalkrav utöver Pelare 1 (enligt IKLU)

4 000

Kapitalöverskott efter buffertkrav och internt bedömt kapitalkrav utöver
pelare 1 (enligt IKLU)

1 496

Kapitalöverskott efter buffertkrav och internt bedömt kapitalkrav utöver
pelare 1 (enligt IKLU) som procentandel av det totala riskvägda
exponeringsbeloppet

2,3%

Företagets likviditetssituation summeras på följande sätt:
2019-03-31
Likviditetsrisk
Kassalikviditet, ggr (Krav på 1,25 enligt bolagets likviditetspolicy)

2,38

Likvida medel, mkr (minst 1,25 Mkr enligt bolagets likviditetspolicy)

11,8
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