30 juni 2017

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och likviditet
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 offentliggör härmed Accukap AB
(556801-4962) periodisk information om kapitaltäckning och likviditet.
Uppgifterna nedan avser rapporttillfälle med avstämningsdag per den 2017-06-30. Alla belopp
är i SEK.
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Information om likviditetshantering
Accukap AB (”Bolaget”) har ej någon extern finansiering i form av lån, kreditlinor eller andra
räntebärande skulder. Bolaget bedriver ej utlåning eller erbjuder krediter och är ej
likviditetsförsörjare på marknaden. Verksamhetens omfattning är liten till storleken. Likvida
medel placeras på konton på valfritt kreditinstitut, med daglig eller högst månatlig likviditet.
Bolaget är kassaflödespositivt och har en god kostnadskontroll. Verksamhetens
likviditetshantering är okomplicerad. Likviditetsrisken är framförallt kopplad till Bolagets
förmåga att fullfölja sina betalningsförpliktelser avseende rörelsens kostnader.
Bolagets styrelse har fastställt att risktoleransen ska vara låg. VD är ansvarig för
likviditetshanteringen. Bolagets oberoende funktion för kontroll av likviditetsrisker är
gemensam med funktionen för riskkontroll. Funktionen är underställd VD och rapporterar till
VD och styrelse. Styrelsen ska minst årligen fastställa interna riktlinjer för hantering av
likviditetsrisker. Riktlinjerna innehåller även limiter för likviditetsrisk.
Riskansvarig följer upp och kontrollerar likviditetsmått månatligen samt stresstestar dessa
åtminstone årligen eller oftare vid behov. För den dagliga kassaförvaltningen svarar Bolagets
ekonomifunktion. Ansvarig för likviditetsriskkontroll rapporterar avvikelser från Bolagets
risklimiter och risktolerans. Beroende på arten av avvikelse, främst med avseende på
tidshorisont, ska VD ansvara för avhjälpande åtgärder. I den mån ett kortfristigt likviditetsbehov
skulle uppstå, hanteras detta i första hand genom att Bolagets ägare skjuter till extra kapital.
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