
Bruttosoliditetsgrad för kapitalkrav – Blankett för offentliggörande

Tabell – LRCom: Bruttosoliditetsgrad – gemensam upplysning

14 Motpartens kreditriskexponering mot tillgångar i transaktioner för värde 

pappersfinansiering 1 349 129

Exponeringar i transaktioner för värdepappersfinansiering

12 Bruttotillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering (utan godkän nande av 

nettning) efter justering för försäljningstransaktioner 4 997 146 360

13 (Nettade belopp för kontantskulder och kontantfordringar i bruttotillgångar i 

transaktioner för värdepappersfinansiering)

10 (Justerad effektiv teoretisk kompensation och tilläggsavdrag för skriftliga kre 

ditderivat)

11 Sammanlagda derivatexponeringar (summa av rad 4 till 10)
9 833 951 914

8 (Undantagen  central  motpartsdel  i  handelsexponeringar  som  är  clearade med 

denna motpart)

9 Justerat effektivt teoretiskt belopp för skriftliga kreditderivat

6 Gross-up för derivatsäkerhet vid avdrag från tillgångar i balansräkningen i enlighet 

med den tillämpliga redovisningsramen

7 (Avdrag för fordringar på kontantvariationsmarginal i derivattransaktioner)

5 Tilläggsbelopp för potentiell framtida exponering förbundet med samtliga  de 

rivattransaktioner  (marknadsvärdering) 4 532 289 091

EU-5a Exponering fastställd enligt ursprunglig åtagandemetod

Bruttosoliditetsgrad  för 

exponering – kapital 
kravsförordningen

Derivatexponeringar

4 Återanskaffningskostnad förbunden med samtliga  derivattransaktioner (dvs. netto av 

medräkningsbar kontantvariationsmarginal) 5 301 662 823

3 Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för deri vat, 

transaktioner för värdepappersfinansiering och förvaltningstill gångar) 
(summan av raderna 1 och 2)

369 771 286 938

Bruttosoliditetsgrad  för 
exponering – kapital 

kravsförordningen

Exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering)

1 Poster i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värde 

pappersfinansiering och förvaltningstillgångar, men inklusive säkerhet) 369 926 462 045

Referensdatum
2017-09-30

Enhetsnamn
Kommuninvest ekonomisk förening

Tillämpningsnivå
Konsoliderad

2 (Tillgångsbelopp som dragits av för att fastställa kärnprimärkapital) 155 175 107



Tabell – LRSpl: Uppdelning av exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för

värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar)

EU-5 Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar
167 649 994 726

EU-3 Exponeringar utanför handelslagret, varav:
369 926 462 045

EU-4 Säkerställda obligationer
11 403 768 417

EU-1 Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner 

för värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar) varav: 369 926 462 045

EU-2 Exponeringar i handelslagret
0

EU-24 Belopp för förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen i en lighet med 

artikel 429.11 i förordning (EU) nr 575/2013

Bruttosoliditetsgrad  för 
exponering – kapital 

kravsförordningen

Bruttosoliditetsgrad

22 Bruttosoliditetsgrad
1,68%

Val av övergångsarrangemang och belopp för förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen

EU-23 Val av övergångsarrangemang för definitionen av kapitalmåttet
Övergångsregler

Kapital- och sammanlagda exponeringar

20 Primärkapital
6 507 191 572

21 Sammanlagda exponeringar i bruttosoliditetsgrad (summan av ra derna 3, 
11, 16, 19, EU-19a och EU-19b) 386 641 059 341

Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429.7 och 429.14 (i och utanför balansräkningen)

EU-19a (Undantag för exponeringar inom gruppen (individuell nivå) i enlighet med artikel 

429.7 i förordning (EU) nr 575/2013 (i och utanför balansräk ningen))

EU-19b (Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013 

(i och utanför balansräkningen))

18 (Justeringar för konvertering till kreditekvivalenter)

19 Övriga exponeringar utanför balansräkningen (summa av rad 17 till 18)
2 037 325 000

16 Sammanlagda exponeringar  i transaktioner för  värdepappersfinansier 
ing (summa av raderna 12 till 15a) 4 998 495 489

Andra poster utanför balansräkningen

17 Poster utanför balansräkningen i teoretiska bruttobelopp
2 037 325 000

15 Exponeringar mot förmedlade transaktioner

EU-15a (Undantagen central motpartsdel av exponeringar mot transaktioner för vär 

depappersfinansiering som är clearade med motparten)

EU-14a Undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering: Motpartens kredi 

triskexponering i enlighet med artikel 429b 4 och artikel 222 i förordning (EU) nr 

575/2013



EU-11 Fallerande exponeringar

EU-12 Övriga exponeringar (t.ex. aktier, värdepapperiseringar och övriga mot partslösa 

tillgångar)

EU-9 Hushållsexponeringar

EU-10 Företag 179 157 958 225

EU-7 Institut 11 714 740 677

EU-8 Säkrade genom panträtt i fastigheter

EU-6 Exponeringar mot delstatliga självstyrelseorgan, multilaterala utvecklings banker, 

internationella organisationer och offentliga organ som inte be handlas som 

exponeringar mot nationella regeringar
0


