
Information om kapitaltäckning

Informationen i detta dokument offentliggörs av TF Bank AB (org.nummer 556158-1041) på 
grundval av Consortio Invest AB:s (org.nummer 556705-2997) konsoliderade situation samt 
för det enskilda institutet TF Bank AB.

Offentliggörandet görs i enlighet med 8 kap. 3-10 §§ Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Ett ansvarigt institut som kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag ska vid varje tidpunkt 
uppfylla en kärnprimärkapitalrelation på minst 4,5 %, en primärkapitalrelation på minst 6 %, en 
total kapitalrelation på minst 8 % samt de institutsspecifika buffertkraven på grundval av det 
finansiella moderholdingföretagets konsoliderade situation. Dessa beräknas enligt Förordning 
(EU) nr 575/2013.

TF Bank uppfyller, per den 31 december 2014, väl kraven på kapitalrelationer och institutsspe-
cifika buffertkrav på grundval av Consortio Invest AB:s konsoliderade situation samt för det 
enskilda institutet TF Bank AB.

KAPITALTÄCKNING 31/12-14



Kapitalbas  TF Bank AB   Gruppen

SEK (tkr)

Kärnprimärkapital  267 313      309 931
Övrigt primärkapital  -      -
Supplementärkapital  -      -

Total kapitalbas  267 313     309 931

 
Totalt riskvägt exponeringsbelopp

SEK (tkr)

Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk i enligt   1 374 456   1 427 847 
schablonmetoden     
- Varav: exponeringar mot företag  3 864        56 561 
- Varav: exponeringar mot hushåll  1 187 939   1 187 939 
- Varav: fallerande exponeringar  49 321        49 321 
- Varav: exponeringar mot institut och företag  99 597      100 224 
med ett kortfristigt kreditbetyg      
- Varav: aktier  1 044      - 
- Varav: övriga poster  32 691        33 802 
Riskvägt exponeringsbelopp marknadsrisk  0     0 
Riskvägt exponeringsbelopp för operativ   637 670      641 972 
risk enligt basmetoden   

Totalt riskvägt exponeringsbelopp  2 012 126   2 069 819

 
Kapitalrelationer och kapitalbuffertar

som procentandel av totalt riskvägt exponeringsbelopp

Kärnprimärkapital   13,29 %      14,97 % 
Primärkapital  13,29 %      14,97 % 
Totalt kapital  13,29 %      14,97 % 
Institutsspecifika buffertkrav  2,50 %         2,50 % 
- Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert  2,50 %        2,50 % 
- Varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert  -      - 
- Varav: krav på systemriskbuffert  -      - 
- Varav: buffert för globalt systemviktigt institut   -      - 
eller annat systemviktigt institut   

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert  5,29 %       6,97 %


