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Mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och 
kapitalbuffertar och förordningen (EU) nr 575/2013 presenteras nedan, med kvartalsvis 
periodicitet, information avseende kapitalsituationen i Alfa Invest AB. 

 
Bolagets kapitalbas, som i sin helhet består av primärkapital, var per 2021-12-31 framräknat enligt 
nedan. Vid beräkning av summa kapitalbas per 2021-12-31 har hänsyn tagits till alla tillämpliga avdrag 
som per detta datum varit applicerbara. Upparbetad men ej balanserad vinst för 2021 är ej inkluderad 
i kapitalbasen. Belopp anges i tusentals svenska kronor om inget annat anges. 

Aktiekapital 2 500 
Avgår förlust tidigare år - 862 
Summa kapitalbas 1 638 
 

Minimikravet för Bolagets kapitalbas enligt regelverket utgörs av det högsta av nedan angivna belopp 
per 2021-12-31  

1. Bolagets startkapital uppgående till 125 000 EUR 
2. 25 % av föregående års fasta omkostnader enligt verksamhetsplan vilket uppgår till 562  
3. Kapital för kredit- och motpartsrisker beräknat till 148 enligt fastställt regelverk 

 

Således stipulerade per 2021-12-31 regelverkets krav vad gäller Bolagets kapitalbas att den måste 
uppgå till minst bolagets startkapitalkrav om 125 000 EUR, vilket vid tidpunkten för bolagets 
auktorisation motsvarade 1 187tkr. 

Den verksamhet som Bolaget för närvarande bedriver innebär enligt regelverket att Bolaget anses 
vara exponerade mot kostnadsrisker och kreditrisker, vilket medför att kapitalkrav skall beräknas för 
dessa två typer av risker. Bolaget använder schablonmetod vid beräkning av kreditrisker, och har 
mycket konservativa antaganden om kostnadsmassan vid beräkning av kostnadsrisken. 

  



 

  
 

 
Birger Jarlsgatan 2 – 114 34 Stockholm, Sweden - +46 8 425 00 530 

 www.alfainvest.se - info@alfainvest.se 

 

Bolagets rapporterade siffror vad gäller riskexponeringar och kapitalrelationer per 2021-12-31 
framgår av nedanstående tabeller.  

Riskexponeringar 

1. Exponeringsbelopp för kostnadsrisker 7 028 
2. Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisker 1 855 
3. Exponeringsbelopp för marknadsrisker 0 

 
Kapitalkraven nedan beräknas till 8 % av exponeringsbeloppen 

1. Kapitalkrav för kostnadsrisk 562 
2. Kapitalkrav för kreditrisk och marknadsrisk 148 
3. Pelare 1 kapitalkrav 562 

 

Uträkning av exponeringsbelopp för kreditrisker (se även 2 ovan) 

 
Riskvägt belopp för institutsexponeringar (20 % av underlaget) 260 
Exponeringar för övriga poster (100% av kundfordringar, etc) 1 595 
Summa 1 855 
 

Kapitalrelationer 
 
Kärnprimärkapitalrelation i % 23,31 
Primärkapitalrelation i % 23,31 
Total kapitalrelation i % 23,31 
Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav i % 7 
Varav kapitalkonserveringsbuffert i % (ej lagpålagd för Alfa Invest) 2,5 
Primärkapitalkrav i % 8,5 
Totalt regulatoriskt kapitalkrav i % (inklusive ej lagpålagt buffertkrav) 10,5 
 
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 1 076 
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert % 15,31 
Buffertkrav i % (ej obligatorisk för Alfa Invest) 2,5 
(+/-) 12,81 


