Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och likviditetshantering
I enlighet med förordning (EU) 575/2013 och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om
tillsynskrav och kapitalbuffertar presenteras på kvartalsbasis denna information på Klarnas websida, www.klarna.com.
Klarnas kapitalkrav fastställs i förordning (EU) 575/2013 och direktiv (EU) 36/2013 samt direktivets nationella
implementeringsföreskrifter. Detta kapitalkrav består av minimikapitalkrav för kredit-, marknads-, och operativ risk, internt
bedömt kapitalbehov samt föreskrivna kapitalbuffertar.
Uppgifterna redovisas för Klarna Bank AB (publ) (556737-0431) och för den konsoliderade situationen ("gruppen") per den
30 juni 2018.
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Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital

Total kapitalbas

Riskexponeringsbelopp
Kreditrisk enl. schablonmetoden
Marknadsrisk enl. schablonmetoden
Operativ risk enl. schablonmetoden

Totalt riskexponeringsbelopp

Kapitalkrav
Totalt minimikapitalkrav
Internt bedömt kapitalbehov

Totalt kapitalkrav exkl. kapitalbuffertar

Kapitaltäckningsanalys
Kärnprimärkapitalrelation
Primärkapitalrelation
Total kapitalrelation
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Kombinerat buffertkrav
varav: Kapitalkonserveringsbuffert
varav: Kontracyklisk buffert
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert

2

Finansieringskällor
Per den 30 juni 2018 finansierades Klarnas verksamhet av inlåning från allmänheten, emitterade värdepapper,
rörelseskulder, efterställda skulder och lån från kreditinstitut.

Likviditetsreserv
Per den 30 juni 2018 uppgick Klarnas likviditetsreserv till 1,715 miljarder kronor och utgjordes av högkvalitativa likvida
tillgångar.

IFRS 9 övergångsjusteringar
Klarna tillämpar övergångsreglerna i enlighet med artikel 473a i Europeiska Unionens förordning nr 575/2013 för att minska effekten på kapitalet vid
tillämpning av IFRS 9. Detta inkluderar justering av kapitaltäckningsberäkningar med ett dynamiskt och ett statiskt belopp. Detta innebär att
ökningen i kreditförluster vid övergångsdatumet, 1 januari 2018, kommer att allokeras över de fem kommande åren och detta kommer också att
tillämpas för ökningar i kreditreserveringar i stadium 1 och 2.
Avdrag avseende dotterbolags överskjutande kapital
Primärkapitalet och kapitalbaskraven har påverkats av ett förtydligande av stödberättigande kapitalinstument efter ett offentliggjort utlåtande av
Europeiska bankmyndigheten. I utlåtandet klargjordes tillämpningen av begränsningsreglerna för stödberättigande kapitalinstrument i den
konsoliderade situationen. Detta innebär att Klarna Bank AB (publ):s kapitalinstrument på totalt 547 mkr per 30 juni 2018 endast kan ingå i
kapitalbasen för Klarna Holding-koncernen med den andel som krävs för att täcka minimikapitalkraven för Klarna Bank AB (publ) och dess
dotterbolag. För Klarna Holding-koncernen har detta tillskottskapital minskat med 119 mkr. Om ändringen hade tillämpats per den 31 mars 2018
skulle det avdragna beloppet uppgått till 140 mkr.
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Gruppen är för närvarande inte skyldig att hålla ytterligare kapital för att möta krav på systemriskbuffert eller övriga buffertar.

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert definieras som Klarnas kärnprimärkapitalrelation, reducerad med det kärnprimärkapital
som tas i anspråk för att uppfylla regulatoriska minimikapitalkrav (4,5%).

