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Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 
Rapporten innehåller information om kapitaltäckning, riskhantering och likviditet. Informationen 
ska lämnas i enlighet med: 

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EUE) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag (tillsynsförordningen) 

 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder för 
genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbasen som gäller för institut enligt 
tillsynsförordningen, 

 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, 

 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av 
likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. 

Fullständig information avseende 31 december lämnas årligen och senast i samband med att 
årsredovisningen publiceras på Avidas hemsida www.avidafinance.com/se/finansiellinformation. 
Periodisk information lämnas på Avidas hemsida avseende den 31 mars, 30 juni och 30 
september. 
 

Information om Avida Finans AB 
Avida konsoliderad situation (”Avida Finans”) skapades 2009 i samband med att Avida Finans AB 
(org.nr. 556230-9004) förvärvades av Avida Holding AB (”Holding”) och registrerades i december 
2009 hos Finansinspektionen. Nya ägare registrerades i oktober 2015, då fick Holding en helt ny 
styrelse och Avida Finans en delvis ny styrelse. 
 
Den konsoliderade situationen Avida Finans består av moderbolaget Avida Holding AB som äger 
Avida Finans AB till 100 procent. Avida Finans AB och gruppen står under Finansinspektionens 
tillsyn i egenskap av auktoriserat kreditmarknadsbolag. Rapportering till Finansinspektionen sker 
dels på bolagsnivå (Avida Finans AB) och dels på gruppnivå. 
 
Avida bedriver verksamhet i Sverige med filialer i Norge och Finland. Svenska verksamheten har 
inlåning, factoring och fakturaköp, konsumentkrediter samt inkasso. Finland har factoring och 
fakturaköp, och konsumentkrediter. 
Norge har för närvarande bara factoring och fakturaköp. 
 

Överföring av medel ur kapitalbasen samt reglering mellan moderföretag 
och dotterföretag 
 

Avida Finans AB 
Överföring av medel ur kapitalbasen kan ske med hänsyn till lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse, aktiebolagslagen (2005:551), tillsynsförordningen, lagen (2014:966) om 
kapitalbuffertar och Finansinspektionens föreskrifter. Skulder mellan enheterna regleras 
fortlöpande och överföring av kapital mellan enheterna sker normalt i samband med årsskifte. 
Överföring av kapital i Avida Finans hanteras via erhållna och lämnade koncernbidrag från/till 
Avida Holding, erhållna aktieägartillskott från moderbolaget Avida Holding samt lämnade 
utdelningar. 
 

Avida Finans AB NUF 
Den norska filialen kapitaliseras för att upprätthålla legala minikrav på kapital, totalt kapitalbehov 
och krav på kapital från norska myndigheter. Filialen kapitaliseras via internt upparbetade vinster 
och eget kapital som är ett räntefritt lån från den svenska verksamheten, vilket medräknas som 
eget kapital i filialen. 
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Avida Finans AB FIF 
Den finska filialen kapitaliseras för att upprätthålla legala minikrav på kapital, totalt kapitalbehov 
och krav på kapital från finska myndigheter. Filialen kapitaliseras via internt upparbetade vinster 
och eget kapital som är ett räntefritt lån från den svenska verksamheten, vilket medräknas som 
eget kapital i filialen. 
 

Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare 
Pelare I – minikrav på kapital 
Beräkning av minikapitalkrav enligt pelare I är utförd i enlighet med tillsynsförordningen och 
Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Kapitalkrav beräknas för 
kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Kapitalkravet uppgår till 8 procent av riskvägt 
exponeringsbelopp. 
 

Pelare II – Intern Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU) och 
Finansinspektionens översyns- och utvärderingsprocess. 
Utöver lagstadgat minikrav på kapital enligt pelare I ska samtliga företag som omfattas av 
kapitaltäckningsregelverket göra egna bedömningar av sina risker och sitt totala kapitalbehov. 
Denna process kallas Intern Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU) och ligger inom pelare II. 
Pelare II regleras i lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse, lagen (2014:966) om 
särskild tillsyn och kapitalbuffertar. I och med det nya kapitaltäckningsregelverket formaliseras 
kapitalkravberäkningar inom pelare II. Från 2015 införs ett krav på att kvartalsvis offentliggöra det 
internt bedömda kapitalbehovet. Finansinspektionen granskar och utvärderar att tillräckligt kapital 
hålls för de väsentliga risker som kreditmarknadsbolaget är exponerad för inom ramen för sin 
årliga översyns- och utvärderingsprocess. 
 

Pelare II – Upplysningskrav 
Den tredje pelaren reglerar offentliggörande av information. Information avseende 
kapitaltäckning, riskhantering och likviditets lämnas årligen och kvartalsvis (periodisk information) 
på Avidas hemsida. I enlighet med tillsynsförordningen och Finansinspektionens föreskrifter om 
tillsynskrav och kapitalbuffertar lämnas årligen även information om ersättningar. Upplysningar 
om ersättningar återfinns på Avidas hemsida. 
 

Kapitaltäckningsregelverket 
Den 13 september 2015 aktiverades den kontracykliska bufferten i Sverige. Bufferten uppgick 
initialt till 1 procent av riskvägt exponeringsbelopp. I likhet med kapitalkonserveringsbufferten ska 
den kontracykliska bufferten bestå av kärnprimärkapital. Under de senaste åren har pelare 2-
processen alltmer formaliserats genom att Finansinspektionen har publicerat 
vägledningsdokument för företagens interna kapitalutvärdering och informerat om metoder som 
myndigheten kommer att tillämpa i sin bedömning av företagens totala kapitalbehov. Metoderna 
avser tre risktyper; ränterisk i bankboken, kreditrelaterad koncentrationsrisk och pensionsrisk 
(Avida har ingen pensionsrisk). Från januari 2015 infördes krav på att institut kvartalvis ska 
offentliggöra sitt internt bedömda kapitalbehov och, minst årligen, sin bruttosoliditetsgrad. 
 

Kommande regler om kapitaltäckning 
Finansinspektionen fastställde den kontracykliska bufferten till 1 procent då den trädde i kraft i 
september 2015 men nivån höjs till 1,5 procent den 27 juni 2016. Den 14 mars 2016 beslutade 
Finansinspektionen att den kontracykliska bufferten höjs ytterligare, till 2 procent, från den 19 
mars 2017. Baselkommittéen har föreslagit att ett bindande bruttosoliditetskrav ska införas från 
2018. Arbete pågår med den slutliga kalibreringen av måttet och vilken nivå som ska gälla. Enligt 
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nuvarande förslag ska bruttosoliditetsgraden uppgå till minst 3 procent. Bruttosoliditetsgraden 
beräknas som kvoten mellan primärkapital och totala exponeringar inklusive poster utanför 
balansräkningen. Kvoten uttrycks i procent. Bruttosoliditetsmåttet är till skillnad från kapitalkraven 
i pelare 1 ett icke-riskviktat mått som sätter ett golv för hur lågt kapitalkravet kan falla relativt 
bankernas bruttotillgångar. Baselkommittén har även lagt fram ett förslag till en ny schablonmetod 
för att mäta kreditrisk. Den nya schablonmetoden kommer att införas tidigast 2018.  
 

Likviditetsregelverket 
Under 2015 trädde likviditetstäckningskravet för kreditinstitut enligt Kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2015/61 i kraft. Kravet fasas in i enlighet med den tidplan som anges i artikel 
460.2 i tillsynsförordningen och börjar alltså med minst 60% från och med den 1 oktober 2015 för 
att sedan gradvis öka till 100 procent den 1 januari 2018. Avida har per 2015-12-31 en 
likviditetstäckningsgrad på 138%. 
 

Kommande regler om likviditet 
Som en del av tillsynsförordningen förväntas nya rapporteringskrav på likviditetsområdet införas 
under 2016. Det handlar dels om uppdaterade mallar för rapportering av likviditetstäckningsgrad 
enligt den delegerade förordningen (EU) 2015/61 men också om en uppsättning helt nya 
rapporter vilka går under samlingsnamnet ”Additional Liquidity Monitoring Metrics”. De nya 
rapporterna innehåller bl.a. rapportering av ett slags löptidsfördelad balansräkning, koncentration 
av finansiering med avseende på motparter och produkttyper, priser för finansiering över olika 
löptider samt motpartskoncentration för placeringar i likviditetsreserven. Rapporteringskravet för 
”Additional Liquidity Monitoring Metrics” som från början var tänkt att införas under sommaren 
2015 har blivit försenat och förväntas nu istället börja gälla under 2016. Vidare planeras det 
långfristiga finansieringsmåttet för stabil finansiering, NSFR, att införas från januari 2018. NSFR 
mäter balansen mellan långfristiga tillgångar och skulder. 
 

Minikrav på kapital – pelare I 
Utfall avser beräkning i enlighet med lagstadgat minikrav på kapital, benämnt pelare I, för 
kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Avida tillämpar schablonmetoden vid beräkning av 
kreditrisk. Det innebär att det finns sjutton exponeringsklasser med ett flertal riskvikter inom 
respektive klass. Kapitalkrav för valutakursrisk omfattar samtliga poster i och utanför 
balansräkningen värderade till aktuellt marknadsvärde samt omräknade till svenska kronor enligt 
balansdagskurs. Kapitalkravet uppgår till 8 procent av total nettoposition för exponeringarna. 
Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt basmetoden vilket innebär att kapitalkravet utgör 
15 procent av genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter. 
 
Avida har under 2015 uppfyllt krav på miniminivå för kapitalbasen. 
 

Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december 2015 jämfört med 
31 december 2014  
Total kapitalrelation uppgick till 22,4 (14,2) procent och primärkapitalrelationen till 16,9 (12,0) 
procent. Ökningen beror främst på att kapitalbasen stärkts under året i form av erhållet 
aktieägartillskott. Avida har inga primärkapitaltillskott vilket innebär att primärkapital är lika med 
kärnprimärkapital. Redogörelse för förändringar jämfört med december 2014 lämnas nedan och 
framgår även av tabell 2 Information om kapitaltäckning. Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/61 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 
när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut. Kapitalbasen ökade med 66,27 MSEK 
och uppgick till 137,57 (71,3) MSEK. Förändringen förklaras av årets reviderade resultat samt ett 
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aktietillskott av bolagets nya ägare. I den svenska verksamheten ökade kreditexponeringarna 
före omräkning till riskvägda exponeringar med 94,15 MSEK och uppgick till 514,6 (420,45) 
MSEK. I den norska verksamheten minskade kreditexponeringarna före omräkning till riskvägda 
exponeringar med 24,11 MSEK och uppgick till 38,99 (63,1) MSEK. I den finska verksamheten 
ökade kreditexponeringarna före omräkning till riskvägda exponeringar med 34,15 MSEK och 
uppgick till 141,39 (107,24) MSEK. 
 
Med kreditexponering avses poster i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen, vilka 
räknas om med en konverteringsfaktor som ska åskådliggöra risken i åtagandet. Riskvägda 
exponeringar erhålls genom att exponeringsbeloppen multipliceras med en riskvikt som är 
fastställd enligt tillsynsförordningen. Riskvikten avser att visa risken i engagemanget och riskvägt 
exponeringsbelopp utgör grund för kapitalkravsberäkning. Av utfallet riskvägt exponeringsbelopp 
var 6,3 MSEK hänförligt till ökade kreditriskexponeringar. Förändringen förklaras framförallt av 
ökad blancoutlåning. Riskvägt exponeringsbelopp för valutarisk minskade med 0,56 MSEK och 
uppgick till 0,50 (1,06) MSEK. Riskvägt exponeringsbelopp för operativ risk minskade med 1,15 
MSEK och uppgick till 14,26 (15,4) MSEK (se tabell Riskvägt exponeringsbelopp och Information 
om kapitaltäckning). Anledningen till att de riskvägda beloppen i förekommande fall trots ökade 
intäkter till synes har minskat, är på grund av ändrad redovisningsmetod. 
 
Det kombinerade buffertkravet för Avida (summan av kapitalkonserveringsbuffert och 
kontracyklisk buffert) exklusive pelare 1-krav som ska täckas med kärnprimärkapital ökade med 
1,0 procent till 3,5 (2,5) procent. Ökningen förklaras av att den kontracykliska bufferten trädde i 
kraft i Sverige den 13 september 2015. Bruttosoliditetsgraden för Avida uppgick till 19,3 (10,0) 
procent. 
 

Kapitalbas 
Kapitalbasen består av kärnprimärkapital, primärkapital och supplementärkapital. Avidas 
primärkapital innehåller eget kapital reducerat för poster som inte får medräknas i kapitalbasen 
såsom immateriella tillgångar och uppskjutna skattefordringar. Årets resultat har verifierats av 
externa revisorer och tillstånd att räkna in det i kapitalbasen har erhållits ifrån Finansinspektionen, 
varför resultatet per 31 december 2015 ingår i Avidas kärnprimärkapital. Avdrag görs för 
förutsebara kostnader och eventuella utdelningar enligt CRR 26.2. periodens förlust ingår alltid i 
kapitalbasen. 
 
Primärkapital består av kärnprimärkapital och övrigt primärkapital. 
 
Supplementärkapital består av tidsbundna förlagslån.  
 
Kärnprimärkapitalrelationen är kvoten mellan kärnprimärkapital och riskvägt exponeringsbelopp 
uttryck i procent. Kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till minst 4,5 procent för buffertkrav. 
Primärkapitalrelationen är kvoten mellan primärkapital och riskvägt exponeringsbelopp uttryck i 
procent. Primärkapitalrelationen ska uppgå till minst 6 procent. 
 
Total kapitalrelation är kvoten mellan totalt riskvägt exponeringsbelopp uttryck i procent. Den 
totala kapitalrelationen ska uppgå till minst 8 procent. 
 
Institutspecifikt buffertkrav avser summan av tillämpliga buffertkrav, vilket för Avida motsvarar 
krav på att hålla en kapitalkonserveringsbuffert. 
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Tabell: Kapitaltäckningsanalys 
 

(Belopp i tkr SEK) 2015   2014 

Kärnprimärkapital efter eventuella avdrag 122 573  56 303 

Övrigt primärkapital efter eventuella avdrag    

Supplementärt kapital efter eventuella avdrag 15 000  15 000 

Avdrag från hela kapitalbasen       

Kapitalbas 137 573  71 303 

    

Riskexponeringsbelopp 614 865  557 161 

Kapitalkrav 49 189  44 573 

-varav: kapitalkrav för kreditrisk 34 433  28 113 

-varav: kapitalkrav för marknadsrisk 501  1 058 

-varav: kapitalkrav operativ risk 14 255  15 402 

Justering för övergångsregel    

        

Summa kapitalkrav 49 189   44 573 

    

    

Kärnprimärkapitalrelation 19,94%  10,11% 

Primärkapitalrelation 19,94%  10,11% 

Total kapitalrelation 22,37%  12,80% 

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav 43 041  39 001 

-varav: Kapitalkonserveringsbuffert 15 370   

-varav: Kontracyklisk buffert 4 842   

-varav: Systemriskbuffert    

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert* 15,44%  5,61% 
    

*Kärnprimärkapitalsrelation minus lagstadgat minimikrav på 4,5% exklusive 
buffertkrav.    

    

    

Kapitalbas    

(Belopp i tkr) 2015   2014 

Kärnprimärkapital    

Aktiekapital 12 800  12 800 

Ej utdelade vinstmedel 116 326  42 820 

Reviderat årsresultat netto efter avdrag för förutsebara    

kostnader och utdelningar   6 368 

    

Avgår:    

- Immateriella tillgångar 6 553  5 685 

- Nettovinst till följd av kapitalisering av framtida inkomster    

- Justeringar som avser orealiserade vinster    

- Uppskjutna skattefordringar    

        

Summa kärnprimärkapital 122 573  56 303 
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Övrigt primärkapital    

Eviga förlagslån    

Avdrag ifrån primärt och supplementärt kapital (hälften därav)    

        

Summa övrigt primärkapital 0  0 

    

Supplementärt kapital    

Tidsbundna förlagslån 15 000  15 000 

Avdrag enligt begränsningsregel       

Summa supplementärt kapital 15 000  15 000 

        

Total kapitalbas 137 573   71 303 

 
 

Upplysningar om kreditrisk – pelare I 
 

Metod för beräkning av riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk 
Avida beräknar kapitalkrav enligt schablonmetoden. Exponeringsvärdet för kreditrisk inkluderar 
tillgångar i balansräkningen upptaget till netto bokfört värde, med avdrag för reserveringar för 
osäkra fordringar. 
Vid tillämpning av schablonmetoden finns sjutton exponeringsklasser. Respektive 
exponeringsklass kan ha ett flertal olika riskvikter i enighet med tillsynsförordningen. För att 
bestämma vilken riskvikt ex exponering ska erhålla får extern kreditvärdering tillämpas. I tabell 
nedan lämnas upplysningar aggregerat per exponeringsklass. 
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Tabell: Exponeringar fördelat per exponeringsklass; uppdelat per land 

  Bruttoexponering     
Riskvägt 
exponeringsbelopp     

  Sverige Norge Finland Total Sverige Norge Finland Total 

Nationella 
regeringar eller 
centralbanker 24 853 593   423 265 25 276 858       0 

Delstatliga eller 
lokala 
självstyrelseorgan 
eller myndigheter  1 514 352   144 545 1 658 897       0 

Enheter inom den 
offentliga sektorn       0       0 

Multilaterala 
utvecklingsbanker        0       0 

Internationella 
organisationer       0       0 

Institut 75 240 529 10 746 734 13 579 260 99 566 523 27 870 145 2 149 347 2 715 852 32 735 344 

Företag  63 613 770 13 302 841 46 349 987 123 266 598 48 467 331 10 135 435 35 314 055 93 916 821 

Varav: Små och 
medelstora företag 63 613 770 13 302 841 46 349 987 123 266 598 48 467 331 10 135 435 35 314 055 93 916 821 

Hushåll 251 979 904 1 897 045 61 455 169 315 332 118 188 984 928 1 422 784 46 091 377 236 499 089 

Varav: Små och 

medelstora företag       0       0 

Säkrade genom 
panträtt i fast 
egendom 2 470 875     2 470 875 864 806     864 806 

Varav: Små och 
medelstora företag       0       0 

Fallerande 
exponeringar 87 368 561 12 311 100 18 772 817 118 452 478 49 504 313 1 311 602 6 639 616 57 455 531 

Poster förknippade 
med särskilt hög 
risk       0       0 

Säkerställda 
obligationer       0       0 

Fordringar på 
institut och företag 
med kortfristig 
kreditvärdering       0       0 

Företag för 
kollektiva 
investeringar 
(fond)       0       0 

Aktieexponeringar       0       0 

Övriga 
exponeringar 7 553 990 727 797 663 245 8 945 032 7 553 990 727 797 663 245 8 945 032 

 
Exponeringar mot företag erhåller en riskvikt på 76,196% då dessa klassas som SME:er. 
 
Övriga poster: Avidas exponeringar i övriga poster avser materiella tillgångar, upplupna räntor, 
förutbetalda kostnader och kontanta poster. 
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Exponeringar fördelat per bransch 
Upplysningar ska lämnas om exponeringarnas motpartsslag. För flera exponeringsklasser 
framgår typ av motparter som tex stater, kommuner, institut och företag. Avseende motparter för 
Avidas hushållsutlåning avser det lån till privatpersoner. Upplysningar om exponeringarnas 
spridning per bransch återfinns i tabell nedan. Avida tillämpar, så långt som möjligt, den 
branschklassificering som utförs av Statistiska Centralbyrån avseende svenska exponeringar och 
motsvarande information inhämtas från Statistisk Centralbyrån för exponeringar hänförliga till den 
norska verksamheten. 
 
  Företag Hushåll Institut Stat Kommun Övrigt Grand Total 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 706 643      1 706 643 

B Utvinning av mineral 960 098           960 098 

C Tillverkning 18 115 068      18 115 068 

D Försörjning av el, gas, värme och 
kyla 35 657           35 657 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering 255 697      255 697 

F Byggverksamhet 33 089 280           33 089 280 

G Handel; reparation av motorfordon 
och motorcyklar 28 472 365      28 472 365 

H Transport och magasinering 11 221 079           11 221 079 

I Hotell- och restaurangverksamhet 1 778 747      1 778 747 

J Informations- och 
kommunikationsverksamhet 4 382 390           4 382 390 

L Finans- och försäkringsverksamhet 5 876 719      5 876 719 

M Fastighetsverksamhet 11 215 668           11 215 668 

N Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 3 096 164      3 096 164 

O Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster och andra stödtjänster 953 141           953 141 

P Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring 273 233      273 233 

Q Utbildning 517 915           517 915 

R Vård och omsorg; sociala tjänster 434 556      434 556 

S Kultur, nöje och fritid 1 124 595           1 124 595 

T Övriga tjänster 44 189      44 189 

(blank)  374 961 122 99 577 319 25 276 858 1 658 897 8 945 032 510 419 227 

Grand Total 123 553 204 374 961 122 99 577 319 25 276 858 1 658 897 8 945 032 633 972 431 

 
 

Exponeringar i förfall 

  Fallerade exponeringar   

 Brutto Netto 

Företag 12 307 007 297 402 

Hushåll 106 145 471 57 158 129 

Total 118 452 478 57 455 531 

 
 

Strategi, metoder och processer för kapitalstyrning – pelare II 
Kreditmarknadsbolagets strategi är att ha total kapitalrelation som överstiger 12,5 procent 
inklusive pelare I, pelare II och buffertkrav. I enlighet med lagstadgat minikrav, enligt pelare I, 
ska kapitalbasen i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp uppgå till minst 8 procent. 
 
Utöver det lagstadgade minikravet på kapital ska kreditmarknadsbolag hålla kapital för samtliga 
risker i verksamheten. Dessa beräkningar hanteras under pelare II. Hänsyn tas till det totala 
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kapitalbehovet i den interna Kapital- och Likviditetsutvärderingen, benämnt IKLU. Det innebär 
att bolaget håller ytterligare kapital för andra väsentliga risker än de som ingår i beräkningar för 
minikrav på kapital det vill säga kreditrisker, valutakursrisker och operativa risker. Metodval för 
beräkning av internt kapitalbehov sker med utgångspunkt från interna modeller för beräkning av 
kapitalbehov för kredit-, ränte-, valuta-, operativ-, likviditets-, strategisk-, ryktes- legal- och 
affärsrisk. Korrelationen antas rimligtvis inte vara perfekt mellan de olika riskslagen, varför 
sannolikheten för att ett värsta scenario inträffar samtidigt och därför drabbar och driver upp 
samtliga risker är låg. 
 
Baserat på processen för intern kapital- och likviditetsutvärdering har bolaget vid varje 
beräkningstillfälle en uppdaterad plan för att bibehålla den av styrelsen beslutade 
kapitaliseringsnivån. Planen ska vara framåtblickande och omfattar minst fem år vid 
upprättandet. 
 
Årligen, vid affärsplaneringsprocessen, beräknas kapitalbehov utifrån budget och prognoser 
vilka löper under en femårsperiod. Kapitalbehovet baseras på det legala kapitalkravet för 
verksamhetens risker. Inför affärsplaneringsprocessen för bolaget en dialog med ägarna kring 
kapitaliseringsnivå och fördelning i kapitalbasen mellan primär- och supplementärkapital. I 
processen ingår också att bolaget allokerar ut kapitalbasen mellan Sverige, Norge och Finland. 
Kapitalbehovet diskuteras med ägarna varefter kapitalbehovet för bolaget godkänns av 
styrelsen. En av ägarna godkänd affärsplan beslutas av bolagets styrelse. 
 

Risker och riskhantering 
I detta avsnitt redovisas Avidas mål och riktlinjer för riskhantering. Inom ramen för detta ingår 
övergripande mål, organisation, styrning, uppföljning och rapportering kopplat till bolagets 
riskhantering. Vidare innehåller avsnittet specifika beskrivningar av styrning och hantering av 
bolagets främsta risker. 
 

Mål, organisation och styrning 
Mål 
All affärsverksamhet är riskexponerad och Avidas mål och policy är att begränsa påverkan av 
dessa risker på resultatet. Avidas riskbenägenhet är låg och all volymtillväxt sker under 
kontrollerat och medvetet risktagande. Den riskhantering som tillämpas har som uppgift att 
upprätthålla balans mellan risk och avkastning till ägarna. Detta sker bland annat genom 
användning av olika finansiella instrument för att reducera finansiella risker samt en aktiv 
hantering av risker i form av övervakning, fortlöpande uppföljning och kontroll. 
 

Styrelse 

Avidas styrelse har det yttersta ansvaret för Avidas risknivå och bedömning av kapitalbehov. 
Styrelsen anger riktlinjer till VD angående riskstyrning och riskhantering, riskkontroll och 
rapportering med mera genom utfärdande av policys och instruktioner. Styrelsen är således den 
yttersta ägaren av Avidas riskhanteringssystem och ska se till att Avida har en god intern 
kontroll. 
 

VD 

Avidas VD har det övergripande operativa ansvaret för styrning, hantering och kontroll av 
Avidas risker och svarar för rapportering till styrelsen. VD har ansvar att förmedla och 
implementera styrelsens synsätt avseende riskhantering och riskkontroll samt säkerställa att det 
finns en implementerad och väl fungerande intern kontroll inom organisationen. Utifrån 
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styrelsens övergripande styrdokument utfärdar VD mer detaljerade instruktioner för den 
operativa styrningen, hanteringen och kontrollen av Avidas risker. VD har även, genom 
organisationen delegerat delar av sitt operativa ansvar för riskhantering till bolagets Risk 
Manager och enhetschefer. Den övergripande riskhanteringen och kontrollen sker under VD:s 
ledning. 
 

VD-kommittéer 
VD har upprättat två kommittéer som har olika ansvarsuppgifter avseende styrning och kontroll 
av de risker som Avidas verksamhet är förknippade med, Risk och Compliance kommitté och 
Kreditkommitté. 
 

Risk- och Compliancekommitté 
Kommittén har till uppgift att övervaka Avidas nuvarande och framtida risk och kapitalsituation. 
Kommittén har en sammansättning av medlemmar som möjliggör diskussioner vilka syftar till att 
optimera riskhanteringen samt säkerställa att proaktiva och effektiva åtgärder vidtas. Kommittén 
behandlar således framtida risk-, finansierings- och kapitalstrategier samt likviditetsfrågor, 
Avidas kapitalstruktur och samtliga risker som påverkar kapital, likviditet och finansiell stabilitet. 
 
I Kommittén sker genomgång av den månadsvisa riskrapporten. Vidare föreslår kommittén nivå 
på risklimiter till styrelsen att fatta beslut om, samt metoder för riskmätning och fördelning av 
internt kapital mellan verksamheterna. Kommittén består av följande ledamöter: VD, vVD, CFO, 
Risk Manager och Compliance Officer. 
 

Kreditkommittén 
Kreditkommittén ansvarar för att övervaka Avidas nuvarande och framtida kreditrisksituation, 
definiera vilka regler som ska gälla för kreditgivningen samt för att bevilja större och/eller mer 
komplexa krediter. Kommittén har en sammansättning av kompetens och erfarenhet som 
möjliggör diskussioner kring den samlade kreditportföljens kvalitet samt vilka kreditbeslut som 
bör fattas för att kreditförlusterna ska hållas inom godkänd nivå. Löpande övervakning och 
rapportering av kreditriskerna återrapporteras för diskussion till Risk och Compliancekommitté. 
 

Riskfunktionen 
Riskfunktionen är ansvarig för övergripande riskstyrning samt kontroll, sammanställning, analys 
och rapportering av Avidas samtliga risker. Riskfunktionen ansvar omfattar kreditrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, affärsrisk samt strategisk risk. Riskfunktionen ska 
även övervaka och utmana Avidas riskhantering och riskrapportering samt validera att den 
utförs på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Riskfunktionen följer även upp och stödjer 
linjeansvariga med hantering och rapportering av incidenter. Risk Manager rapporterar till 
Avidas VD och styrelse. 
 

Riskbedömning 
Riskbedömning görs både kvantitativt, ur ett resultat- och balansräkningsperspektiv och 
kvalitativt för att identifiera processer med hög inneboende risk. För varje process finns en 
utsedd ägare som ansvarar för att väsentliga risker inom processen är identifierade och 
tillräckligt hanterade genom effektiva kontrollaktiviteter för att den finansiella rapporteringen vid 
varje rapporttillfälle ska ge en rättvisande bild. Varje process och kontrollaktivitet riskvärderas 
vilket sedan styr graden av uppföljning. 
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Compliance 
Funktionen för regelefterlevnad, Compliance, är ansvarig för att identifiera, bedöma, kontrollera 
och rapportera risker för sanktioner, betydande finansiella förluster eller ryktesförluster som 
bolaget kan drabbas av till följd av bristande regelefterlevnad avseende den tillståndspliktiga 
verksamheten (compliancerisker). Funktionen ska även bistå med råd och stöd gällande 
compliancefrågor. Compliance är utlagd genom uppdragsavtal till zeb/ risk & compliance 
partner AB. Compliance Officer rapporterar löpande status avseende bolagets regelefterlevnad 
till Avidas VD och styrelse. 
 

Verksamhet utlagd enligt uppdragsavtal 
Compliance, inkassoverksamheten i Norge och inkassoverksamheten i Finland, samt 
krishanteringsback-up är utlagda enligt uppdragsavtal och enligt instruktioner fastställda av 
Avidas styrelse. Riskfunktionen svarar för uppföljning av riskerna i de utlagda enheterna. 
 

Verksamhet 
Riskerna i Avidas verksamhet ska löpande identifieras, hanteras, kontrolleras och rapporteras 
av linjeansvariga för respektive affärsområde. Den metodik som Avida bland annat använder 
sig av för att identifiera och bedöma sina risker är en Risk Self Assessment-modell. Avidas 
placeringar, marknads- och likviditetsrisker hanteras och övervakas av CFO. Riskfunktionen 
ansvarar för den dagliga uppföljningen och kontrollen av risker. 
 

Intern Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU) 
I processen för IKLU analyseras Avidas samtliga betydande risker som Avida är, eller kan vara, 
exponerat för; baserat på fastställd affärs- och verksamhetsplan. Stresstester och 
scenarioanalyser baseras på ett antal makro- och mikroscenarier för att analysera effekten av 
ogynnsamma förhållanden på kapital- och likviditetsbehovet. Denna samlade riskbedömning 
ligger sedan till grund för likviditets- och kapitalplaneringen. Det innebär att Avida håller kapital 
för de betydande riskerna för vilka kapital bedöms utgöra ett viktigt riskabsorberande element. 
Den enskilt största risken förutom koncentrationsrisk där kapital inte avsatts enligt pelare I är 
likviditetsrisken (för koncentrationsrisk avsätts kapital enligt Finansinspektionen fastställd 
modell). Risken hanteras via uppsatta proaktiva processer för bevakning, eskalering, kontroller 
och finansieringsplaner samt av styrelsen fastställda policys och limiter. 
 

Fördelning av risk- och kontrollansvar – tre försvarslinjer 
Avida Finans struktur för riskhantering är uppbyggd enligt tre linjer av försvar. Detta för att 
tydligt avgränsa ansvarsområden gällande riskkontroll inom verksamheten samt säkerställa en 
sund struktur för god uppföljning av Avida Finans risksituation. Riskfunktionen är placerad i och 
följs upp ifrån Sverige, men för att fånga upp risker även i filialerna är ett antal dagar i månaden 
vikta åt besök på kontoren i Oslo och Helsingfors.  
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Första försvarslinjen 
Den första försvarslinjen utgörs av de anställda i bolaget vilkas uppgift det är att följa etablerade 
rutiner, instruktioner och policys för att förhindra och begränsa riskerna förknippade med den 
dagliga verksamheten. Det åligger även funktionen att kunna hantera nya risker på ett 
passande sätt i takt med att de uppstår. Styrelsen och VD ansvarar för att sätta limiter och 
ramar för de mest väsentliga riskerna inom verksamheten och ansvarig för att kontrollera att 
dessa efterlevs och följs är bolagets Riskfunktion, vilken rapporterar direkt till bolagets VD. Dock 
är det upp till alla anställda att vara uppmärksamma på potentiella risker inom bolaget och 
verksamheten. Genom att involvera hela bolaget i det löpande riskarbetet kan potentiella risker 
snabbt identifieras och passande riskreducerande åtgärder kan effektivt sättas in.  

Andra försvarslinjen 
Den andra försvarslinjen utgörs av bolagets funktion för regelefterlevnad och oberoende 
riskkontroll av aktiviteterna i den första försvarslinjen. Funktionen ska ta del av och granska de 
riskrapporter som sammanställs inom bolaget. Funktionen ska även testa instruktioner och 
policys som implementeras eller används för att hantera risk inom bolaget. Detta för att 
säkerställa att bolaget verkar inom de givna ramarna för risk samt att lagar och regler följs. Det 
åligger även denna funktion att hålla sig uppdaterad på förändringar i lagar och regelverk. 
Funktionen ska vara oberoende från affärsverksamheten och identifierar, analyserar, 
rapporterar direkt till VD och styrelse. 

Tredje försvarslinjen 
Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen som har till uppgift att utvärdera och 
verifiera att riskhanteringen och den interna styrningen i den löpande verksamheten fungerar 
tillfredsställande. Detta ansvar innefattar även att kontrollera att de oberoende 
kontrollfunktionerna inom andra försvarslinjen fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Internrevisionen är oberoende från affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelsen. 
 

Uppföljning och rapportering 
Syfte och principer för upplysningar 
Avidas policy för offentliggörande av information avseende risk, kapitaltäckning och likviditet 
syftar till att genomlysa verksamheten transparent, tillförlitligt och informativt för ägare, 
allmänhet, revisorer och tillsynsmyndigheter. Strategier, resultat och ställning, kapitalstruktur 
samt riskexponeringar samt hantering genomlyses på ett sätt så att mottagare av informationen 
erhåller relevant information om Avidas verksamhet. 

Riskhantering Avida Finans AB

Första försvarslinjen: 
Riskhantering inom den 
löpande verksamheten 

Ansvarar för den dagliga 
riskhanteringen

Andra försvarslinjen: 
Oberoende riskkontroll 
och Regelefterlevnad

Ansvarar för oberoende 
kontroll av det löpande 

riskarbetet

Tredje försvarslinjen:

Internrevision

Oberoende granskning 
av riskhanteringen i 

både första och andra 
försvarslinjen
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Finansiell rapportering till styrelse och ledning 
Styrelse och ledning erhåller till respektive möte redogörelse för Avidas resultat, ställning, 
kapitaltäckning och riskrapportering, kompletterat med väsentliga nyckeltal. 
 

Kreditrisk 
Kreditrisk är risken för att någon av Avidas motparter eller kunder inte kan fullfölja sina 
åtaganden. 

Styrning av kreditrisk 
Det yttersta ansvaret för Avidas kreditrisk åligger styrelsen.  
 
Risk manager har det övergripande ansvaret för styrning och kontroll av kreditrisk och ansvarar 
för övervakningen av Avidas risk- och kapitalsituation. Förslag om policy- och limitförändringar 
lämnas åtminstone årligen till styrelsen. Kreditkommittén fattar beslut i särskilda kreditfrågor, 
behandlar kreditrelaterade regelverksfrågor och beslutskriterier för kreditgivningen. Styrelsen 
ska minst årligen granska och godkänna strategier, modeller och riktlinjer som avser Avidas 
kreditrisk. 
 

Hantering och mätning av kreditrisk 
Hanteringen av kreditrisk bestäms i Avidas Kreditpolicy. Avidas konsumentutlåning till 
privatpersoner är primärt blancolån utan säkerhet. Lånefordringarna består av ett stort antal 
homogena krediter med begränsat värde och stor riskspridning. Risken hanteras genom att 
samtliga kreditansökningar prövas genom bedömning av kreditansökandens 
återbetalningsförmåga och finansiella ställning. Risken hanteras vidare genom att hänsyn tas till 
motpartens samlade engagemang inklusive eventuella medlåntagares engagemang. 
Bedömningen sker till största delen genom ett automatiserat kreditregelverk, med så kallad 
kreditscoring som ett centralt inslag. Hantering av kreditrisker för konsument syftar till att 
reducera kreditförlusterna och målsättningen är att lånefordringarna i största möjliga omfattning 
ska bestå av ett stort antal krediter med låg risk och god spridning. 
 

Koncentrationsrisker 
Koncentrationsrisker påverkar kreditrisker och affärsrisker när man är exponerad mot fåtal 
motparter eller marknadssegment. Kreditrelaterad koncentrationsrisk uppstår när det uppstår en 
ojämn fördelning av utställda krediter med avseende på antingen gäldenärer 
(namnkoncentration), industrier (sektorkoncentration) eller regioner (landkoncentration). Avida 
följer upp koncentrationsrisker ur olika perspektiv, som geografisk fördelning per land, industrier 
samt större exponeringar mot enskilda kunder och grupper av kunder med inbördes anknytning.  
 

Marknadsrisk 
Valutakursrisk är risken för förluster pga. reducerat marknadsvärde vilket är ett resultat av 
prisförändringar relaterade till valutor. Avida är exponerad mot valutarisk främst genom utlåning 
i filialerna. 
 

Styrning av valutarisk 
Rullande valutaswappar till 95% av exponeringen görs för att minimera slagen i 
valutaförändringar. Om expansionen tilltar eller riskexponeringen ökar i Norge eller Finland kan 
inlåning från allmänheten ske även där, vilket gör att valutarisken drastiskt minskar då Avida 
Finans får in- och utlåning i samma valuta. 
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Ränterisk 
Risken att räntans rörelse påverkar värdet av tillgångar eller skulder. Ränterisken hos Avida är 
låg. Avidas finansiella tillgångar består av medel på konto hos bank, samt eventuellt 
ränteinstrument med kort duration. Avidas åtaganden för in- respektive utlåning sker till störst 
del mot rörlig ränta. 
 
Risk manager har det övergripande ansvaret för styrning och kontroll av marknadsrisker. 
Förslag om policy- och limitförändringar lämnas åtminstone årligen till styrelsen. Styrelsen ska 
minst årligen granska och godkänna strategier och riktlinjer som avser Avidas hantering av 
marknadsrisker. 
 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken att inte kunna uppfylla sina betalningsåtaganden vid förfallodag utan att 
kostnaden för att erhålla likvida medel ökar avsevärt. Mer specifikt innebär risken att tillgängliga 
likvida medel kan komma att vara otillräckliga för att möta förändrade marknadsförhållanden, 
förfallande skulder, eller en ökning av uttag i inlåning. Förändrade marknadsförhållanden 
inbegriper möjligheten för störningar på marknaden som orsakar normalt likvida medel att bli 
illikvida och risken att motparten inte förnyar sin finansiering. 
 

Funktionen för likviditetsrisk 
Det yttersta ansvaret för bolagets likviditetsrisk åligger styrelsen. CFO har ansvaret för den 
löpande förvaltningen vilket innefattar likviditetshanteringen. CFO ansvarar för daglig hantering 
av likviditetsrisk samt modellunderhåll och utveckling. Samtliga riskaptitlimiter och 
policyförändringar beslutas av styrelsen och styrelsen ska minst årligen granska och godkänna 
strategier och riktlinjer som avser bolagets hantering av likviditetsrisk. 
 
Risk manager är ansvarig för övergripande styrning och kontroll samt rapportering av bolagets 
samtliga risker, vilket inkluderar analys och kontroll samt limituppföljning och modellvalidering. 
 

Likviditetsriskstrategi 
Avidas likviditetsstrategi reflekterar en konservativ inställning mot finansierings- och 
likviditetsriskexponering. För att uppfylla likviditetsstrategin har bolaget följande kvalitativa 
riskaptit: 

 Avida har en låg tolerans för kortfristig finansieringsrisk 

 Avidas strategi för likviditetshantering ska säkerställa att bolaget kan finansiera sig under 
stressade marknads- och företagsspecifika förhållanden 

 Avida har en preferens för relationsbaserad inlåning med strävar efter en diversifiering av 
finansieringskällorna 

Den kvalitativa riskaptiten kvantifieras genom riskmått och nyckeltal. 
 

Finansieringsstrategi 
 
Avidas verksamhet finansieras genom primärt anskaffning av kapital i form av inlåning från 
allmänheten, men även av eget kapital. Inlåningen, som väsentligt har ökat senaste året, är 
med rörlig ränta mot kunderna och höjning respektive sänkning av denna har visat sig vara ett 
effektivt sätt att styra inlåningen. Avida är medvetna om att viss koncentrationsrisk finns i 
finansieringen då den ej är differentierad mer än per ovan. Även framledes ser inlåning från 
allmänheten ut att vara den viktigaste finansieringskällan, men finansieringsstrategin kommer 
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utvärderas under 2016. Då Avida ej ser någon stundande kris innan nämnda utvärdering är 
gjord, anses koncentrationsrisken vara liten och därför godtagbar. 
 
Per 2015-09-30 var LCR 138% och per 2015-12-31 var LCR 137%. Avsikten är att ligga på en 
god marginal med få omplaceringar. För närvarande består portföljen enbart av svenska 
statsobligationer med löptid om 5 år. Avida har bestämt att en LCR om minst 100% skall 
upprätthållas; väl över det (regulativt krav per oktober 2015 är 60%). Dagslikviditeten (kassa på 
bank) per 2015-12-31 var 87 MSEK. 
 

 
Riktlinjer för hantering av likviditetsrisk 
CFO ansvarar för den dagliga likviditetshanteringen i den svenska, norska och finska 
verksamheten. Riktlinjerna för hantering av likviditetsrisk är beslutade av styrelsen och 
implementeras genom bolagets likviditetspolicy. Hanteringen inbegriper stresstester, 
kontinuerlig prognostisering av likviditet och finansieringsbehov samt årligen som en del av 
IKLU. IKLU:n innebär omfattande utvärdering av samtliga komponenter som tillsammans utgör 
eller stödjer Avidas ramverk för likviditetshantering och säkerställer på så vis att bolaget har ett 
för verksamheten lämpligt ramverk för hantering av likviditetsrisk. 

 
För att säkerställa bolagets kortfristiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till 
vanligtvis tillgängliga finansieringskällor håller Avida en avskild reserv av högkvalitativa 
tillgångar. Bolagets likviditetsreserv definieras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter 
FFFS 2010:7 vilket innebär att den enbart består av tillgängliga medel som inte är 
ianspråktagna som säkerheter och som är pantsättningsbara hos den svenska, norska eller 
finska centralbanken. Likviditetsbufferten innefattar i dagsläget utöver likviditetsreserven även 
medel i kassa/bank under förutsättning att sådana tillgodohavanden är tillgängliga på följande 
bankdag. Minsta storlek på likviditetsreserven regleras genom styrelsebeslutade limiter. 

 
I slutet av december 2015 uppgick likviditetsbufferten till 106 MSEK 

  

Beredskapsplan för hantering av likviditetskris 
För att säkerställa bolagets likviditet även under extraordinära förhållanden såsom svår 
finansiell stress har styrelsen beslutat om en beredskapsplan för likviditetsrisker. 
Beredskapsplanen innehåller en tydlig ansvarsfördelning vid händelse av likviditetskris och 
åtgärdsstrategier för hur Avida ska komma tillrätta med ett eventuellt likviditetsunderskott. 
Planen är utformad för att hantera konsekvenserna av olika typer av likviditetspåverkande 
krissituationer samt innehåller definitioner på tidiga varningssignaler och händelser som utlöser 
och eskalerar beredskapsplanen. Beredskapsplanen innehåller också riktlinjer kring 
återhämtningsförfarande, rapportering och utvärdering. Planen testas, uppdateras och beslutas 
av styrelsen minst årligen eller mer frekvent i de fall behov föreligger. 

 

Finansiering 
Avida finansieras genom inlåning ifrån allmänheten där sparkonto till rörlig ränta för tillfället är 
enda produkten. I framtiden planeras fasträntekonto över olika löptider. 
 

Operativ risk 
Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller 
misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. 
Definitionen inkluderar legal risk och compliancerisker men exkluderar ryktesrisk och strategisk 
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risk. Alla operativa risker kan inte undvikas, elimineras eller transfereras till annan part. Avida 
kan däremot, genom förebyggande riskanalyser och ändamålsenlig uppföljning, reducera 
effekterna av förluster som kan uppstå till följd av operativa risker. Kostnader för hantering av 
operativ risk ska stå i proportion till den direkta eller indirekta förlust som kan uppstå om risken 
materialiseras 

 

Styrning av operativ risk 
Styrelsen för Avida har det yttersta ansvaret att trygga Avidas tillgångar och ansvarar för att 
skapa en god riskmedvetenhet. Verkställande direktören har det verkställande ansvaret för den 
interna kontrollens funktion. Respektive avdelningschef ansvarar för att den fortlöpande 
operativa riskhanteringen genomförs på ett tillfredsställande sätt inom Avida. 
Affärsområdescheferna ska skapa en tillfredsställande riskmedvetenhet inom sitt 
verksamhetsområde och ytterst ansvara för att incidentrapportering utförs och rapporteras. 
Samtliga medarbetare ansvarar för att följa givna riktlinjer och instruktioner samt att aktivt bidra 
till att identifierade operativa risker kommuniceras till Riskfunktionen. 

 
Risk manager har det övergripande ansvaret för styrning och kontroll av operativ risk. Förslag 
om förändringar i policy- och risktoleransnivå lämnas åtminstone årligen till styrelsen. Styrelsen 
ska minst årligen granska och godkänna strategier och riktlinjer som avser Avidas hantering av 
operativ risk. 

 

Hantering och mätning av operativ risk 
Operativa risker kan i princip bara hanteras genom förebyggande åtgärder. Avida hanterar 
operativa risker dels genom olika former av förebyggande åtgärder och säkerhetsarrangemang, 
dels genom kontinuitetsplanering som syftar till att hantera eventuella negativa för Avida 
uppkomna situationer på ett så effektivt sätt som möjligt. Effekter av operativa risker 
uppkommer vanligtvis i form av kostnader eller ryktesförluster. 

 
Målet är att leva upp till de höga krav på tillförlitlighet, säkerhet, effektivitet, kvalitet och 
förtroende som styrelsen, ledningsgrupper, kunder, ägare, anställda och andra interna och 
externa intressenter ställer på Avida och dess produkter, tjänster samt information. Avida 
arbetar aktivt med att öka medvetenheten om operativa risker i verksamheten för att undvika 
eller reducera oförutsedda förluster. 

 
Policys, instruktioner, beredskapsplaner och regelverk beskriver förebyggande och 
skadebegränsande åtgärder. Hot och risker som kan påverka Avida analyserar kontinuerligt. 
Avidas riskhantering för operativa risker omfattar att verktyg tillhandahålls för identifiering, 
värdering och rapportering av risker och incidenter. 

 
Avida har, vid sidan av policys, instruktioner och rutinbeskrivningar, en självutvärderingsprocess 
för operativa risker. Utvärderingen syftar till att identifiera operativa risker och kvantifiera de 
förluster som kan uppstå. Arbetet resulterar i åtgärdsplaner vars implementering är föremål för 
löpande bevakning. Utvärdering genomförs minst årsvis med kontinuerlig uppdatering och 
uppföljning. 

 
Som ett stöd för riskhanteringen har Avida ett system för rapportering och uppföljning av 
incidenter. Samtliga incidenter, såväl realiserade som icke-realiserade rapporteras. 
Rapportering förordas att göras av samtliga anställda. Alla incidenter följs upp åtgärder vidtas 
för att händelsen inte ska upprepas. 
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Affärsrisk, ryktesrisk och strategisk risk 
Affärsrisk är risken att intjäningen försämras vilket kan hänföras till förändringar i volymer, 
provisionsmarginaler och andra prisförändringar avseende ut- och inlåning, ökade 
kreditförluster samt ökade kostnader. Ryktesrisk är risken för skada på Avidas trovärdighet 
beroende på faktorer såsom skadliga rykten om Avida, uppmärksammade problem i 
verksamheten eller problem hos konkurrenter som sprider sig till övriga delar av branschen som 
kan leda till betydande påverkan på marknadsandelar och lönsamhet. 

 
Med strategisk risk avser Avidas den långsiktiga risk som uppstår från felaktigt och missriktade 
affärsbeslut, olämplig eller felaktig genomförande av beslut eller brister på lyhördhet avseende 
förändringar i samhället, regelsystem eller för branschen. 

 

Styrning av affärsrisk, ryktesrisk och strategisk risk 
Det övergripande ansvaret för Avidas affärsrisk, ryktesrisk och den strategiska risken åligger 
styrelsen. Alla riskaptitlimiter och policyförändringar beslutas av styrelsen. Alla frågor som med 
en potentiell negativ inverkan på Avidas rykte hanteras via compliance och klagomålsansvarige 
till Avidas ledning och styrelse. 

 
Affärsrisken hanteras genom att tillse diversifiering av intäkter via olika affärsområden och 
produkter, stabilitet i intäktsgenereringen samt kontroll över kostnaderna. Vid mätning av 
affärsrisk tas hänsyn till historisk utveckling av intäkter, kostnader och kreditförluster och för 
ryktesrisker har tidigare effekter av ryktesrisker medräknas vid utfall. Fortlöpande övervakning 
görs av Avidas rykte på marknaden. 

 
Strategisk risk uppkommer i samband med valsituationer och större förändringar (internt eller 
externt) tex genom felaktiga och missriktade affärsbeslut. De strategiska riskerna hanteras på 
en övergripande nivå för hela Avida utav styrelsen. De strategiska riskerna kan ofta bara 
hanteras genom en god analys och bra planering inför beslut och genomförande av 
förändringar i verksamheten. Detta för att de strategiska riskerna ofta hanteras som en del av 
Avidas strategi- och affärsplanering. Även om det finns vissa riskbegränsande åtgärder att tillgå, 
är det ofta svårt att helt undvika dessa risker, som är förenade med all affärsverksamhet. 

 

Ersättningsrisk 
Se separat rapport på hemsidan. 
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Bilagor 
Kapitalbas övergångsperiod 
 

 

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 
(A)  

BELOPP PÅ 
UPPLYSNINGSDAGEN 

(B) 
FÖRORDNING (EU) 

NR 575/2013 
ARTIKELHÄNVISNING 

(C) 
BELOPP SOM OMFATTAS 

AV BESTÄMELSER OM 
BEHANDLING SOM 
TILLÄMPADES FÖRE 

FÖRORDNING (eu) NR 
575/2013 ELLER 

FÖRESKRIVET RESTVÄRDE 
ENLIGT FÖRORDNING (EU) 

NR 575/2013 

1 

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder  69 891 340 
26.1, 27, 28, 29, EBA-
förteckningen 26.3    

  

Varav: Instrumenttyp 1    
EBA-förteckningen 
26.3    

  

Varav: Instrumenttyp 2    
EBA-förteckningen 
26.3    

  

Varav: Instrumenttyp 3    
EBA-förteckningen 
26.3    

2 
Ej utdelade vinstmedel  63 029 259 26.1 c    

3 Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver, för att inkludera 
orealiserade vinster och förluster enligt tillämpliga redovisningsstandarder)  -5 614 473 26.1    

3a 
Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse    26.1 f    

4 Belopp för kvalificerande poster som avses i artikel 484.3 och tillhörande 
överkursfonder som omfattas av utfasning från karnprimärkapitalet   486.2    

  Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till 
den 1 januari 2018    483.2    

5 
Minoritetsintressen (tillåtet belopp i konsoliderat kärnprimärkapital)    84, 479, 480   

5a Delårsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar 
som har verifierats av personer som har en oberoende ställning    26.2    

6 
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar  129 126 126     

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  

7 
Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp)    

34, 105   

8 Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) 
(negativt belopp)  -6 552 726 

36.1 b, 37, 472.4    

9 
Tomt fält i EU    

    

10 
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, utom 
sådana som uppstår till följd av temporära skillnader (netto efter minskning 
för tillhörande skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) (negativt 
belopp)   198 815 

36.1 c, 38, 472.5   

11 Reserver i verkligt värde relaterade till vinster eller förluster på 
kassaflödessäkringar    

33 a   

12 

Negativa belopp till följd av beräkningen av förväntade förlustbelopp    

36.1 d, 40, 159, 472.6   

13 
Eventuell ökning i eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar    

32.1   

14 Vinster eller förluster på skulder som värderas till verkligt värde och som 
beror på ändringar av institutets egen kreditstatus    

33 b   

15 
Förmånsbestämda pensionsplaner (negativt belopp)    

36.1 e, 41, 472.7    

16 Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna 
kärnprimärkapitalinstrument (negativt belopp)    

36.1 f, 42, 472.8    

17 
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn 
med vilka institutet har ett korsvist ägande som är avsett att på konstlad väg 
öka institutets kapitalbas (negativt belopp)    

36.1 g, 44, 472.9   
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18 
Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i 
enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig 
investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta 
positioner) (negativt belopp)    

36.1 h, 43, 45, 46, 
49.2, 49.3, 79, 472.10  

  

19 
Institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av 
kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka 
institutet har en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, 
netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)    

36.1 i, 43, 45, 47, 
48.1 b, 49.1-49.3, 79, 
470, 472.11  

  

20 
Tomt fält i EU    

    

20a Exponeringsbelopp för följande poster som är kvalificerade för en riskvikt på 1 
250 % när institutet väljer alternativet med avdrag    

36.1 k    

20b 

Varav: kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn (negativt belopp)   

36.1 k i, 89-91    

20c 

Varav: värdepapperiseringspositioner (negativt belopp)    

36.1 k ii 243.1 b 
244.1 b 258 

  

20d 
Varav: transaktioner utan samtidig motprestation (negativt belopp)    

36.1 k iii, 379.3    

21 
Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader 
(belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter minskning för tillhörande 
skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) (negativt belopp)    

36.1 c, 38, 48.1 a, 
470, 472.5  

  

22 
Belopp som överskrider tröskelvärdet på 15 % (negativt belopp)    

48.1   

23 
Varav: institutets direkta och indirekta innehav av 
kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn när institutet 
har en väsentlig investering i de enheterna    

36.1 i, 48.1 b, 470, 
472.11  

  

24 
Tomt fält i EU    

    

25 Varav: uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära 
skillnader    

36.1 c, 38, 48.1 a, 
470, 472.5  

  

25a 
Förluster för innevarande räkenskapsår (negativt belopp)    

36.1 a, 472.3    

25b Förutsebara skatter som är relaterade till kärnprimärkapitalposter (negativt 
belopp)    

36.1 1    

26 
Lagstiftningsjusteringar som tillämpats på kärnprimärkapital med avseende på 
belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen före 
kapitaltäckningsförordningen    

    

26a Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster i enlighet 
med artiklarna 467 och 468    

    

  
Varav: ... filter för orealiserad förlust 1    

467   

  
Varav: ... filter för orealiserad förlust 2    

467   

  
Varav: ... filter för orealiserad vinst 1    

468   

  
Varav: ... filter för orealiserad vinst 2    

468   

26b 
Belopp som ska dras av från eller läggas till kärnprimärkapital med avseende 
på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelserna före 
kapitaltäckningsförordningen    

481   

  
Varav: ...    

481   

27 Avdrag från kvalificerande primärkapitaltillskott som överskrider institutets 
primärkapitaltillskott (negativt belopp)    

36.1 j    

28 
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital  -6 552 726 

    

29 
Kärnprimärkapital  122 573 400 

    

Primärkapitaltillskott: instrument  

30 
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder  0 

51, 52   

31 Varav: klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga 
redovisningsstandarder    

    

32 
Varav: klassificerade som skulder enligt tillämpliga redovisningsstandarder  0 

    

33 Belopp för kvalificerande poster som avses i artikel 484.4 och tillhörande 
överkursfonder som omfattas av utfasning från primärkapitaltillskottet.    

486.3   
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  Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till 
den 1 januari 2018   

483.3   

34 
Kvalificerande primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott 
(inbegripet minoritetsintressen som inte tas med i rad 5) som utfärdats av 
dotterföretag och innehas av tredje part    

85, 86, 480   

35 Varav: instrument som utfärdats av dotterföretag och som omfattas av 
utfasning    

486 (3)   

36 
Primärkapitaltillskott före lagstiftningsjusteringar  0 

    

Primärkapitaltillskott: lagstiftningsjusteringar  

37 Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna 
primärkapitaltillskottsinstrument (negativt belopp)    

52.1 b, 56 a, 57, 
475.2  

  

38 
Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn 
med vilka institutet har ett korsvist ägande som är avsett att på konstlad väg 
öka institutets kapitalbas (negativt belopp)    

56 b, 58, 475.3    

39 
Direkta och indirekta innehav av primärkapitaltillskotts- instrument i enheter i 
den finansiella sektorn i vilka in- stitutet inte har någon väsentlig investering 
(belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) 
(negativt belopp)    

56 c, 59, 60, 79, 
475.4  

  

40 
Institutets direkta och indirekta innehav av primärkapital- tillskottsinstrument 
i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering 
(belopp över tröskelvärdet på 10 °/0, netto efter godtagbara korta positioner) 
(negativt belopp)    

56 d, 59, 79, 475.4   

41 
Lagstiftningsjusteringar som tillämpats på primärkapital-tillskott med 
avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i 
lagstiftningen före kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling 
som omfattas av utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/ 2013 (dvs. 
restvärde enligt kapitaltäckningsförordningen)    

    

41a 

Restvärden som dras av från primärkapitaltillskott med avseende på avdrag 
från kärnprimärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 472 i 
förordning (EU) nr 575/2013    

472, 472.3 a, 472.4, 
472.6, 472.8 a, 472.9, 
472.10 a, 472.11 a  

  

  
Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. väsentliga delårsförluster netto, 
immateriella tillgångar, underskott i avsättningar i förhållande till förväntade 
förluster osv.    

    

41b 
Restvärden som dras av från primärkapitaltillskott med avseende på avdrag 
från supplementärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 475 
i förordning (EU) nr 575/2013 477, 477.3, 477.4 a   

477, 477.3, 477.4 a   

  
Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvist ägande av 
supplementärkapitalinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga 
investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.   

    

41c 
Belopp som ska dras av från eller läggas till primärkapitaltillskott med 
avseende på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelserna 
före kapitaltäckningsförordningen    

467, 468, 481   

  
Varav: ... eventuellt filter för orealiserade förluster    

467   

  
Varav: ... eventuellt filter för orealiserade vinster    

468   

  
Varav: ...    

481   

42 Avdrag från kvalificerande supplementärkapital som överskrider institutets 
supplementärkapital (negativt belopp)    

56 e   

43 
Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott  0 

    

44 
Primärkapitaltillskott  0 

    

45 
Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)  122 573 400 

    

Supplementärkapital: instrument och avsättningar  

46 
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder  15 000 000 

62, 63   

47 Belopp för kvalificerande poster som avses i artikel 484.5 och tillhörande 
överkursfonder som omfattas av utfasning från supplementärkapitalet.    

486.4    
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  Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till 
den 1 januari 2018    

483.4    

48 
Kvalificerande kapitalbasinstrument som ingår i konsoliderat 
supplementärkapital (inbegripet minoritetsintressen och 
primärkapitaltillskottsinstrument som inte tas med i raderna 5 eller 34) som 
utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje part    

87, 88, 480   

49 Varav: instrument som utfärdats av dotterföretag och som omfattas av 
utfasning    

486.4    

50 
Kreditriskjusteringar    

62 c och d    

51 
Supplementärkapital före lagstiftningsjusteringar  15 000 000 

    

Supplementärkapital: lagstiftningsjusteringar  

52 Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna 
supplementärkapitalinstrument och efterställda lån (negativt belopp)    

63.b i, 66 a, 67, 477.2    

53 
Innehav av supplementärkapitalinstrument och efter- ställda lån i enheter i 
den finansiella sektorn med vilka institutet har ett korsvist ägande som är 
avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas (negativt belopp)    

66 b, 68, 477.3   

54 
Direkta och indirekta innehav av supplementärkapital- instrument och 
efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har 
någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter 
godtagbara korta positioner) (negativt belopp)    

66 c, 69, 70, 79, 
477.4  

  

54a 
Varav nya innehav som inte omfattas av övergångsarrangemang    

    

54b Varav innehav som fanns före den 1 januari 2013 och som omfattas av 
övergångsarrangemang    

    

55 
Institutets direkta och indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument 
och efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en 
väsentlig investering (netto efter godtagbara korta positioner) (negativt 
belopp)    

66 d, 69, 79, 477.4    

56 
Lagstiftningsjusteringar som tillämpats på supplementär-kapital med 
avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i 
lagstiftningen före kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling 
som omfattas av utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/ 2013 (dvs. 
restvärde enligt kapitaltäckningsförordningen)    

    

56a 

Restvärden som dras av från supplementärkapital med avseende på avdrag 
från kärnprimärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 472 i 
förordning (EU) nr 575/2013    

472, 472.3 a, 472.4, 
472.6, 472.8 a, 472.9, 
472.10 a, 472.11 a  

  

  
Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. väsentliga delårsförluster netto, 
immateriella tillgångar, underskott i avsättningar i förhållande till förväntade 
förluster osv.    

    

56b 
Restvärden som dras av från supplementärkapital med avseende på avdrag 
från primärkapitaltillskott under övergångsperioden i enlighet med artikel 475 
i förordning (EU) nr 575/2013    

475, 475.2 a, 475.3, 
475.4 a  

  

  
Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvist ägande av 
primärkapitaltillskottsinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga 
investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.    

    

56c 
Belopp som ska dras av från eller läggas till supplementärkapital med 
avseende på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt de bestämmelser 
som tillämpades före kapitaltäckningsförordningen    

467,468,481   

  
Varav: ... eventuellt filter för orealiserade förluster    

467   

  
Varav: ... eventuellt filter för orealiserade vinster    

468   

  
Varav: ...    

481   

57 
Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital 0 

    

58 
Supplementärkapital 15 000 000 

    

59 
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)  137 573 400 
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59a 
Riskvägda tillgångar med avseende på belopp som omfattas av behandling 
som föreskrivs i de bestämmelser som tillämpades före 
kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling som omfattas av 
utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 (dvs. restvärde enligt 
kapitaltäckningsförordningen)  430 416 623 

    

  
Varav: ... poster som inte dragits av från kärnprimärkapital (restvärden enligt 
förordning (EU) nr 575/2013) (poster ska redovisas rad för rad, t.ex. 
uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet netto 
efter minskning för tillhörande skatteskuld, indirekta innehav av eget 
kärnprimärkapital osv.)    

472, 472.5, 472.8 b, 
472.10 b, 472.11 b  

  

  
Varav: ... poster som inte dragits av från primärkapital- tillskottsposter 
(restvärden enligt förordning (EU) nr 575/ 2013) (poster ska redovisas rad för 
rad, t ex korsvist ägande av supplementärkapitalinstrument, direkta innehav 
av icke-väsentliga investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella 
sektorn osv.)    

475, 475.2 b, 475.2 c, 
475.4 b  

  

  
Poster som inte dragits av från supplementärkapital- instrument (restvärden 
enligt förordning (EU) nr 575/ 2013) (poster ska redovisas rad för rad, t.ex. 
indirekta innehav av egna supplementärkapitalinstrument, innehav av icke-
väsentliga investeringar i kapital hos andra enheter i den finansiella sektorn, 
indirekta innehav av väsentliga investeringar i kapital hos andra enheter i den 
finansiella sektorn osv.)    

477, 477.2 b, 477.2 c, 
477.4 b  

  

60 
Totala riskvägda tillgångar  430 416 623 

    

Kapitalrelationer och buffertar  

61 
Kärnprimärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)  19,94% 

92.2 a, 465    

62 
Primärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)  19,94% 

92.2 b, 465    

63 
Totalt kapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)  22,37% 

92.2 c    

64 
Institutsspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital i enlighet med artikel 
92.1 a plus krav på kapitalkonserveringsbuffert och kontracyklisk 
kapitalbuffert, plus systemriskbuffert, plus buffert för systemviktiga institut 
(buffert för globala systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut) 
uttryckt som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)   3,29% 

Kapitalkravsdirektivet 
128, 129, 130  

  

65 
Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert  2,50% 

    

66 
Varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert  0,79% 

    

67 
Varav: krav på systemriskbuffert 0,00% 

    

67a Varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt 
institut  0,00% 

Kapitalkravsdirektivet 
131  

  

68 Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av 
det riskvägda exponeringsbeloppet)  15,44% 

Kapitalkravsdirektivet 
128  

  

69 
[ej relevant i EU-förordningen]    

    

70 
[ej relevant i EU-förordningen]    

    

71 
[ej relevant i EU-förordningen]    

    

Kapitalrelationer och buffertar  

72 

Direkta och indirekta innehav av kapital i enheter i den finansiella sektorn i 
vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp under 
tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner)    

36.1 h, 45, 46, 472.10 
56 c, 59, 60, 475.4, 
66 c, 69, 70, 477.4  

  

73 
Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i 
enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering 
(belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner)    

36.1 i, 45, 472.11, 48, 
470 

  

74 
Tomt fält i EU    

    

75 
Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader 
(belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter minskning för tillhörande 
skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda)    

36.1 c, 38, 472.5, 48, 
470 

  

Tak som ska tillämpas på inkludering av avsättningar i supplementärkapitalet  
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76 
Kreditriskjusteringar som inkluderas i supplementärkapitalet med avseende 
på exponeringar som omfattas av schablonmetoden (före tillämpningen av 
taket)    

62   

77 Tak för inkludering av kreditriskjusteringar i supplementärkapitalet enligt 
schablonmetoden    

62   

78 

Kreditriskjusteringar som inkluderas i supplementärkapitalet med avseende 
på exponeringar som omfattas av internmetoden (före tillämpningen av taket)    

62   

79 Tak för inkludering av kreditriskjusteringar i supplementärkapitalet enligt 
internmetoden   

62   

Kapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang (får endast tillämpas mellan den 1 januari 2013 och den 1 januari 2022)  

80 Nuvarande tak för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av 
utfasningsarrangemang    

484.3, 486.2 och 
486.5 

  

81 Belopp som utesluts från kärnprimärkapital på grund av tak (överskjutande 
belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)    

484.3, 486.2 och 
486.5  

  

82 Nuvarande tak för primärkapitaltillskottsinstrument som omfattas av 
utfasningsarrangemang    

484.4, 486.3 och 
486.5  

  

83 Belopp som utesluts från primärkapitaltillskott på grund av tak (överskjutande 
belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)    

484.4, 486.3 och 
486.5  

  

84 Nuvarande tak för supplementärkapitalinstrument som omfattas av 
utfasningsarrangemang    

484.5, 486.4 och 
486.5 

  

85 Belopp som utesluts från supplementärkapital på grund av tak (överskjutande 
belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)    

484.5, 486.4 och 
486.5 
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Viktigaste delarna i kapitalinstrument 

1 Emittent Avida Finans AB 

2 Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från Cusip, Isin eller Bloomberg för privata placeringar)   

3 Reglerande lag(ar) för instrumentet Svensk 

  Rättslig behandling   

4 Övergångsbestämmelser enligt kapitalkravsförordningen   

5 Bestämmelser enligt kapitalkravsförordningen efter övergångsperioden   

6 Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell och grupp (undergrupps)nivå individuell/grupp 

7 Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion) Tier 2 EU 575/2013 art 63 

8 Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporterings-datum) 15 MSEK 

9 Instrumentets nominella belopp 15 MSEK 

9a Emissionspris 100% 

9b Inlösenpris 100% av nominellt belopp 

10 Redovisningsklassificering Skuld - amorterad kostnad 

11 Ursprungligt emissionsdatum 2014-12-01 

12 Eviga eller tidsbestämda tidsbestämd 

13 Ursprunglig förfallodag 2020-12-31 

14 Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten  ja 

15 Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp  N/A 

16 Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall  N/A 

  Kuponger/utdelningar   

17 Fast eller rörlig utdelning/kupong fixed till rörlig 

18 Kupongränta och eventuellt tillhörande index  fixed 5,25% på 3 månaders stibor 

19 Förekomst av utdelningsstopp nej 

20a Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt)  obligatoriskt 

20b Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) obligatoriskt 

21 Förekomst av step-up eller annat incitament för återlösen nej 

22 Icke-kumulativa eller kumulativa kumulativ 

23 Konvertibla eller icke-konvertibla icke-konvertibel 

24 Om konvertibla, konverteringstrigger(s) N/A 

25 Om konvertibla, helt eller delvis N/A 

26 Om konvertibla, omräkningskurs N/A 

27 Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvertering  N/A 

28 Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till  N/A 

29 Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till N/A 

30 Nedskrivningsdelar nej 

31 Om nedskrivning, nedskrivningstrigger(s) N/A 

32 Om nedskrivning, fullständig eller delvis N/A 

33 Om nedskrivning, permanent eller tillfällig N/A 

34 Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen N/A 

35 Position i prioriteringshierarkin för likvidation (ange typ av instrument som är direkt högre i rangordningen)  prioriterad skuld 

36  Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven nej 

37 Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven N/A 

 
 


