
Uppgiftsblankett för resolutionsavgift 

Fyll i de uppgifter som är relevanta för institutet (se upplysningar för mer information om  
respektive punkt). Underskriven blankett skickas tillsammans med fastställd 
årsredovisning, i förekommande fall ett separat revisorsyttrande och relevanta underlag till:  
Riksgälden, Finansiell stabilitet och konsumentskydd, 103 74 Stockholm. 
Belopp ska anges i hela kronor. Fält markerade med * är obligatoriska.

Uppgifter – lämnas av alla avgiftsskyldiga institut

+ SEK

– SEK

– SEK

1. Totala skulder (= total balansomslutning)*

2. Total kapitalbas*

3.Garanterade insättningar

4. Summa* = SEK

Om beloppet i punkt 1 understiger 10 433 600 000 kr och summan i punkt 4 understiger eller är lika med 
3 130 080 000 kr behöver inte ytterligare uppgifter lämnas.** Fortsätt direkt till Kontaktuppgifter och 
Underskrifter på sista sidan.

Uppgifter – lämnas av institut som ska betala riskjusterad avgift 

Derivatskulder

5. Redovisat värde derivatskulder SEK

6. 75 % av punkten 5 SEK
7. Derivatskulder beräknade enligt artikel 5.3 första

stycket förordningen om resolutionsavgifter (exklusive
kreditderivat)

SEK 

Koncerninterna tillgångar och skulder 

11. varav icke derivat

SEK

13. 75 % av punkten 12

SEK

14.

SEK

**Se punkt 4 i upplysningarna.

8. Justerat värde för derivatskulder enligt artikel 5.3
förordningen om resolutionsavgifter

9. Avgiftsunderlaget före avdrag enligt artikel 5.1
förordningen om resolutionsavgifter

10. Redovisat värde koncerninterna skulder

12. varav derivat

SEK

SEK

Koncerninterna derivatskulder beräknade med
hänsyn till artiklarna 429, 429 a och 429 b i
tillsynsförordningen (exklusive kreditderivat)

SEK

SEK



15. Avdrag för koncerninterna skulder

16. Redovisat värde koncerninterna tillgångar

17. varav icke derivat

18. varav derivat

19. 75 % av punkten 18

20. Koncerninterna derivattillgångar beräknade med hänsyn
till artiklarna 429, 429 a och 429 b i tillsynsförordningen
(exklusive kreditderivat)

SEK

21. Avdrag för koncerninterna tillgångar

22. Skulder hos värdepappersföretag

23. Skulder hänförliga till subventionerade lån

 SEK

SEK

Övriga skulder 

24. Avgiftsunderlaget

Riskindikatorer 

25. Bruttosoliditetsgrad, procent anges med två decimaler

26. Kärnprimärkapitalrelation, procent anges med två decimaler

27. Totalt riskvägt exponeringsbelopp

%

29. Riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisker

SEK

30. Exponeringar utanför balansräkningen

31. Derivatexponering

SEK

SEK

SEK

SEK

28. Likviditetstäckningsgrad, procent anges med två decimaler

32. varav clearat genom en central motpart

%

%

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK



Kontaktuppgifter 

Institutets namn* Organisationsnummer*

Kontaktperson* Mobilnummer** E-post*

Underskrifter* av behöriga firmatecknare att de ovan lämnade uppgifterna är korrekta.

Ort och datum Ort och datum

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Riksgälden behandlar personuppgifter i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Behandlingen avser de personuppgifter som institut, som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, lämnar till Riksgälden i 

anslutning till uppgiftsblankett för resolutionsavgift. De personuppgifter som behandlas avser institutens firmatecknare och 

kontaktpersoner. 

Vi kontrollerar uppgifter om firmatecknare och firmateckning i Bolagsverkets bolagsregister. Uppgifter om kontaktpersoner kan 

komma att användas vid kontakt via e-post eller telefon. 

Riksgälden bifogar ett informationsbrev om behandlingen av personuppgifterna som ska delges berörda personer. Vi vill vänligen be 

er att vidarebefordra detta informationsbrev till behöriga firmatecknare som undertecknar blanketten samt de kontaktpersoner som 

anges i blanketten. 

** Riksgälden kan komma att skicka beslutet med säker e-post. För att öppna sådan e-post behövs en verifieringskod som skickas
från Riksgälden till er via sms.
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