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ÅRSREDOVISNING

COELI  GLOBAL  AB,  ORG  NP 556683-5608

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Styrelsen  och  verkställande  direktören  för  Coeli  Global

AB, organisationsnummer  556683-5608  avger  härmed

årsredovisning  för  2019.

Coeli  Global  AB  har  tillstånd  att  bedriva  värdepappersrörelse

enligt  lag (2007:528)  om värdepappersmarknaden.  Globals

målsättning  är  att  vara  det  självklara  alternativet  för  kunder  och

samarbetspartners  som  värdesätter  en kapitalförvaltare  med

lång  erfarenhet,  fokus  på förvaltningsresultatet  och  ett  starkt

engagemang  och  ansvar.
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Per  31 december  2019  ägs  Coeli  Global  AB 51 procent

av Coeli  Holding  AB,  vilket  också  år moderbolaget  i

koncernen.

1lKI"I(-l  ItAN})ElSEll  tJNl)lElt  ll.'U<EN5J<.ll'S.a(llEal'

Bolaget  har  under  året  haft  ett  diskretionärt  förvaItningsuppdrag.

Bolaget  har  under  året  förberett  sig för  att  bedriva  global

aktieförvaltning.
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Under 2019 så ökade företagets  lönsamhet  markant  till fö%jd

av ökade  intäkter.  I slutet  av året  så anställde  företaget

en produktspecialist,  detta  för  att  över  tid  kunna  fördjupa

existerande  kundrelationer  samt  skapa  nya.

H.KATh)ElSER  EFTER  Il'lLi(NSI).lGEN

Coeli  Global  står  likt  andra  företag  för  närvarande  inför

utmaningen  med  spridningen  av  C0V1D-19  (Corona-viruset).  Vi

ser  att  spridningen  av  viruset  i många  länder  och  implementering

av åtgärder  runt  i världen  för  att  förhindra  att  samhällen

och  affärsverksamheter  påverkas.  Per  dagen  för  denna

årsredovisnings  undertecknande  har  bolaget  sett  finansiella

effekter  i form  av minskade  intäkter.  Vi arbetar  aktivt  för  att

dämpa  effekterna  genom  att  nu ha en ännu  tätare  kontakt  och

dialog  med  våra  kunder.
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Likviditeten  uppgick  vid  årsskiftet  ti112  794  tkr  (683  tkr).,"";L
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FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagets  ekonomiska  utveckling  i sammandrag  (tkr)

Provisionsintäkter  tkr

Rörelseintäkter

Provisonskostnader

Rörelsekostnader

Rörelseresultat

Skatt

Årets  resultat

2 C119

3 0 098

19 l94

- io  904

- 7 767

11 429

- 2 450

8 979

2C)18

17 416

9841

-7 575

- 6 300

3 5 jn

- 785

2 756

2017

22294

7 667

-14 627

- 7 327

346

- 86

260

2016

26  65'1

9 149

-17 510

- 9 784

- 635

119

- 516

2C)15

27 321

1l l04

-16 228

-10 767

337

-107

230

Balansräkning  i sammandrag

Tillgångar

Utlåning  till  kreditinstitut

Materiella  tillgångar

Finansiella  anläggningstillgångar

Uppskjuten  skattefordran

Övr  finansiella  instrument

Övriga  tillgångar

Summa  tillgångar

2794

4 002

683 3242  3 879

'17 41

51 137 18

8 222  6 268  4 399  T457  2 080

15 019  6 951  4 450  4 853  6 018

Skulder,  avsättningar  och  eget  kapital

Skulder

Eget  kapital

Skulder,  avsättningar  och  eget  kapital

2 En5 1 136  l 391  2 054  2 703

12 204  5 8'15 3 0S9  2 799  3 315

15 019  6 95T 4 450  4 853  6 018

Nyckeltal

Genomsnittligt  antal  anställda

Rörelsemarginal  i %

Avkastning  på totalt  kapital  i %

Soliditet  i procent  i %

3 st

38%

76%

81%

3 st

20%

51 %

84%

5 st

2%

8%

69%

7 st

- 7 %

-18%

57%

7 st

3%

7%

56%

N  'il:l<l:lT.tlS})l':FINIl'I()NEIl

Rörelsemarginal

Rörelseresultat  i förhållande  till  provisionsintäkter.

Soliditet

Eget  kapital  och  obeskattade  reserver  (med  avdrag  för

uppskjuten  skatt)  i förhållande  till  utgående  balansomslutning.
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Till  årsst;immans  förfogande  står:

Överkursfond

Balanserad  vinst

Årets  resultat

Summa

1 737  446

2 4156

8 978  561

10  740  163

Avkastning  på  totalt  kapltal

Fiörelseresultatiförhållandetill  utgåendebalansomslutning.

Styrelsen  föreslår  att:

Överkursfonden  balanseras  i ny räkning

Till  aktieägare  utdelas

I ny  räkning  balanseras

Summa

l737  446

8 582  000

420  717

10  740  163

Rl:SUIJI'AI'  OCIISIIIlNING

Bolagets  resultat  och  ställning  vid  råkenskapsårets  utgång

framgår  av följande  översikt,  resultat-  och  balansräkning  med

tillhörande noter. Beloppen äri tusentals kronor där  inget annat P
anges.
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RESULT  ATRÄKNING  (TKR)

Ränteintäkter

Räntekostnader

R;intenetto

(not  4)

(not  5)

Provisionsintäkter

Provisionskostnader

Summa  rörelseintäkter

Allmänna  administi'ationskostnader

Avskrivningar  på materiella  anläggningstillgångar

Summa  kostnader  före  kreditförluster

RESULTAT  FöRE  KREDITFöRLUSTER

R5RELSERE  SULTAT

Bokslutsdispositioner

Skatt  på årets  resultat

ÅRETS  RESuLTÅT

(not  6)

(not  7)

(not  8, 9,10)

(not15)

(not  11)

3

-2

1

30 098

-10 904

'19 194

-7 767

-7 767

77 429

-2 450

8 979

l7 jn6

-7575

9841

- 6 300

- 6 300

J  S47

-785

2 7S6

RAPPORT  öVER  öVRIGT  TOTALRESULTAT  (TKR)

2019-01-ö1

2019-12-31

-iOIEi-01-O1

2Cn8-12-31

ÅRETS  RESuLTAT 8 979 2 7S6

OVRIGT  TOTALRESULTAT

Övrig  totalresultat  för  perioden,  netto  efter  skatt

SUMMA  TOTA  LRESuLTAT  F«'R  PER10DEN 8 979 2 756 I
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BALANSRÄKNING  (TKR)

nttaÅrvapp

Utlåning  till  kreditinstitut

Materiella  tillgångar

Inventarier

Finansiella  anläggningstillgångar

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Övriga  tillgångar

Uppskjuten  skattefordran

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

SuMMA  TILLGÅNGAR

SKuLDER,  AVSÄTTNINGAR  OCH  EGET  KA  PITA  L

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  skulder  och  avsättningar

EGET  /G4 PITA  L

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital  (l4  639  st aktier)

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Överkursfond

Balanserad  vinst

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

SLIMMA  EGET  KAPITAL

(not  12) 2794

(not  13)

(not  14)

(not15)

(not  16)

(not17)

4 002

8162

61

75 019

(not  18)

(not  19)

2 535

280

2 815

1464

1464

1 737

2 4

8 979

10  740

12204

SuMMA  SKLILDER,  AVSÄTTNINGA  R, C»BESKATTÅDE  RESERVER  OCH  EGET  /CA PITA  L 7S 019

Ti'ansa!lion  0!)2,!2ll555742S5'j2':)88 SignciatAB,  Hivl MO, tviE
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57

6 gsy
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236

1 136

1 464

1464

1 737

-143

2 756

4 351

5 815

6 95'1 !



FöRÄNDRING  EGET  KAPITAL  (TKR)

Ingående  balans  per  2018-01-01

Vinstdisposition  enligt  beslut  av årsstämman:

Åi'ets  resultat

Utgående  eget  kapital  2018-12-31

Aktiekapital  Överkursfond

14641737

1464 1737

Balaserat

resultat

-402

260

-142

Årets

resultat

260

-260

2 756

2 756

Sumtna

3 osg

2 756

s ats

Ingående  balans  per  20'19-01-01

Vinstdisposition  enligt  beslut  av årsstämman:

Årets  resultat

Utdelning

utgående  eget  kapital  2ö19-12-31

1464

1464

1 737

1737

-142

2756

-2 589

2 756

-2 756

8 979

8 979

5 815

8 979

-2 589

12 204 rl)
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KASSAFLöDESAN  ALYS  (TKR)

Den  löpande  verksamheten

Rörelseresultat

Justei'ingar  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet;

Orealiserade  värdeforändringar  finansiella  instrument

Betald  skatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före  förändringar  av  verksamhetens  tillgångar  och  skulder

11 429

- 2

- 899

-10 528

3541

Kassaflöde  från  förändringar  i rörelsekapital

Förändringar  av rörelsefordringar

Förändringar  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

-l 956

8 700

T075

-3 l4B

683

lnvesteringsverksamheten

Föi'värv  av aktier  och  andelar

Försäljning  av  finansiella  anläggningstillgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

-4  000

-4  0öO

Finansieringsverksamheten

Utdelning

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

- 2 589

- 2 ssg

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

2 m

683

2 794

683

683 /l
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NOTER  (TKR)

Årsredovisningen  avser  perioden1januari  - 31 december  2019  för  Coeli  Global  AB, org.  nr. 556683-5608.  Bolaget  är ett  svenskregistrerat

värdepappersbolag  med  säte i Stockholm.  Bolaget  ägs till 51% av Coeli  Holding  AB, org nr 556790-3199  med  säte  i Stockholm.  Coeli

Holding  AB upprättar  koncernredovisningen.

Bolagets  årsredovisning  är upprättad  enligt  lagen  (1995:1559)  om årsredovisning  i kreditinstitut  och värdepappersbolag  (ÅRKL)  och

Finansinspektionens  föreskrifter  och allmänna  råd om årsredovisning  i kreditinstitut  och värdepappersbolag  (FFFS  2008:25)  med

tillämpning  av så kallad  lagbegränsad  IFRS. Detta  innebär  att  International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS),  såsom  de godkänts

av EU, är tillämpliga  för  upprättandet  av de finansiella  rapporterna,  med  de begränsningar  som  följer  av RFR 2 Pedovisning  för  juridiska

personer  samt  (FFFS  2008:25).

7.7 Grund  för  rapporternas  upprättande

Bolagets  årsredovisning  är upprättad  enligt  lagen  (T995:'1559)  om åi'sredovisning  i kreditinstitut  och värdepappersbolag  (ÅFIKL)  och

Finansinspektionens  fi5reskrifter  och  allmänna  råd om årsredovisning  i kreditinstitut  och  vardepappersbolag  (FFFS  2008:25)  med  tillämpning

av så kallad  lagbegränsad  IFFiS. Detta  innebär  attlnternational  Financial  Reporting  Standards  (IFRS).  såsom  de godkänts  av EU, är tillämpliga  för

upprättandet  av de finansiella  rapporterna,  med  de begränsningar  som  följer  av RFR 2 Redovisning  för  luridiska  personer  samt  (FFFS  2008:25).

De nedan  angivna  redovisningsprinciperna  har, om inte  annat  anges,  tillämpats  konsekvent  på samtliga  perioder  som presenteras  i

bolagets  finansiella  rapporter.

7.2 Värderingsgrunder  vid  upprättande  av  företagets  finansiella  rapporter

Tillgångar  och skulder  är redovisade  till historiska  anskaffningsvärden.  Finansiella  tillgångar  och skulder  är redovisade  till upplupet

anskaffningsvärde,  förutom  vissa  finansiella  tillgångar  och  skulder  som  värderas  till  verkligt  värde.  Finansiella  tillgångar  och  skulder  som

värderas  till  verkligt  värde  består  av finansiella  instrument  klassificerade  som finansiella  tillgångar  ellei'  finansiella  skulder  värderade  till

vei'kligt  varde  via resultaträkningen.

7.3 Funktionell  valuta  och  rapporteringsvaluta

Företagets  funktionella  valuta  är svenska  kronor  och de finansiella  rapportei'na  presenteras  i svenska  kronor.  Samtliga  belopp,  om inte

annat  anges,  är avrundade  till närmaste  tusental.

7.4 Bedömningar  och  uppskattningar  i de finansiella  rapporterna

Att  upprätta  de finansiella  rapporterna  i enlighet  med  lagbegränsad  IFRS kräver  att  företagets  ledning  gör  bedömningar  och  uppskattningar

samt  gör  antaganden  som  påverkar  tillämpningen  av redovisningsprinciperna  och  de redovisade  beloppen  av tillgångar,  skulder,  intäkter

och  kostnader.  Uppskattningarna  och  antagandena  är baserade  på historiska  erfarenheter  och  ett  antal  andra  faktorer  som  under  rådande

förhållanden  synes  vara  rimliga.  Resultatet  av dessa  uppskattningar  och  antaganden  används  sedan  för  att  bedöma  de redovisade  värdena  på

tillgångai'  och  skulder  som  inte  annars  framgår  tydligt  från  andra  kallor.  Verkliga  utfall  kan awika  från  dessa  uppskattningar  och  bedömningar.

Uppskattningar  och  antaganden  ses över  regelbundet.  Åndringar  av uppskattningar  redovisas  i den period  ändringen  görs  om ändringen

endast  påverkat  denna  period  eller  i den period  ändringen  görs  och framtida  perioder  om ändringen  påverkar  både  aktuell  period  och

framtida  perioder.  För  närvarande  bedöms  att  det  inte  föreliggei'  några  uppskattningai'  och antaganden  som  innebär  en betydande  risk

för  väsentliga  justeringar  i redovisade  värden  för  tillgångar  och  skulder  under  nästkommande  rFikenskapsår.

7.5 0mräkning  av  utländsk  valuta

Företagets  funktionella  valuta  ar svenska  kronor.  Transaktioner  i utländsk  valuta  omräknas  till  den  funktionella  valutan  till  den  valutaku+'s

som  föreligger  på transaktionsdagen.  Bolaget  har  inga  fordringar  i utländsk  valuta  på balansdagen.

y.s tntäktsredovisning

Den nya standarden  IFPS15  aalntäkter  från  avtal  med  kunderaa beskriver  en heltäckande  redovisningsmodell  för  intäkter  från  kundkontrakt

och ersätter  tidigare  standarder  och  tolkningar  för  intäktsredovisningilFRS,  till  exempel  1AS18  =lntäkter".

a. Ränteintäkter  och  räntekostnader

Ränteintäkter  på fordringar  och  räntekostnader  på skuldei'  beräknas  med  tillämpning  av effektivräntemetoden.  Effektivräntan  är den

ränta  som  gor  att  nuvärdet  av alla uppskattade  framtida  in- och utbetalningar  under  den  forväntade  räntebindningstiden  blir  lika

med  det  redovisade  vardet  av fordran  eller  skulden.  Fiänteintäkter  och  räntekostnader  inkluderar  i förekommande  fall periodiserade

belopp  av erhållna  avgifter  som medräknas  i effektivräntan,  transaktionskostnader  och eventuella  rabatter.  premier  och andra

skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som i'egleras vid förfall. Utdelningsintäkter redovisas !
när rätten  att  erhålla  betalningen  fastställts.

Inga ränteintäkter  eller  kostnader  har resultatförts  under  året.

Ti'ansaktuan  0!)22.:ll5557-l2859298s SigneratAE.,  HM, tvlO,lvlE



b. Provisions-  och  avgiftsintäkter

Bolaget  har provisionsintäkter  från  olika  tjänster  som  tillhandahålls  kunder.  Hur provisionsintäkterna  redovisas  beror  på i vilket

syfte  avgiften  tas ut. Initiala  kostnader  för  att  få till  stånd  avtal  redovisas  i vissa  fall som  en tillgång  och  skrivs  av om kostnaderna

väntas  kunna  återvinnas.

Huvuddelen  av intäkterna  som klassificerats  som 'aProvisionsintäkteraa  avser  intäkter  från avtal  med kunder  enligt  IFFIS 15.

Avgiftsintäkter  redovisas  antingen  när  eller  i takt  med  att  åtaganden  fullgors.

I provisionsintäkterna  ingår  förvaltningsintakter  från diskretionär  förvaltning.  I förvaltningsintäkterna  ingår  intäkter  hänförliga

till Bolagets  förvaltningsuppdrag  samt  intäkter  hänförliga  till  tjänster  tillhandahållna  till ett  externt  kapitalförvaltningsbolag.

Förvaltningsintäkter  intäktsredovisas  i den  period  de intjänas.

Provision  från  kapitalförvaltning  redovisas  normalt  över  tid  i takt  med  att  tjänster  utförs,  och brukar  baseras  på förvaltat  kapital.

Dessa  avgifter  redovisas  fortlöpande  eftersom  beloppet,  samt  rätten  till  avgiften,  står  i relation  till  det  värde  som  kunden  erhåller.

Rörliga  avgifter  som baseras  på relativ  utveckling  i förhållande  till ett  jämförelseindex  är sällsynta  inom  kapitalförvaltningen.

Normalt  används  fasta  avgifter  som  redovisas  åtminstone  varje  balansdag.  Rörliga  avgifter  som  ej har  fastställts  på balansdagen

kan normalt  inte  redovisas  eftersom  utfallet  är osakert  och beroi'  på marknadsutvecklingen.

Avgifter  i kategorierna  Courtage,  värdepappersemissioner  och företagsfinansiering,  Depå-  och emissionstjänster  samt

Betalningsprovisioner  redovisas  både  över  tid  och  vid en viss  tidpunkt,  beroende  på när  åtagandena  fullgörs.

c. Kreditrisk

Coeli  tillämpar  förenklingsregeln  (IFRS9  5.5.15) gallande  kreditrisk  för  kundfordringar  samt  avtalstillgångar.  Detta  innebär  att

förlustreserven  avseende  de kundfordringar  samt  avtaltillgångar  som  härrör  från  transaktionei'  som  fallerinom  tillämpningsomi'ådet

för  IFRST5  (se separat  stycke)  värderas  till  ett  belopp  som motsvara+'  de förväntade  kreditförlusterna  för  återstående  löptid.

d. Provisionskostnader

Här redovisas  kostnader  för  mottagna  tjänsteri  den  mån  de inte  är att  betrakta  som  ränta.  t ex kostnader  föi'  återföi'säljarprovisionei'.

Kostnaderna  är normalt  transaktionsbaserade  och redovisas  i den period  då tjänsterna  erhålls.

7.7 Nettoresultat  av  finansiella  transaktioner

Posten  nettoresultat  av finansiella  transaktioner  innehåller  de realiserade  och  orealiserade  värdeförändringar  som  uppstått  med  anledning

av finansiella  transaktioner.

7.8 Allmänna  administrationskostnader

Allmänna  administrationskostnader  omfattar  personalkostnader  inklusive  lönei',  bonus  och provisioner,  pensionskostnader,

arbetsgivaravgifter  och  andra  sociala  avgifter.  Dessutom  redovisas  här  också  kontorsomkostnader.  datakostnader.  arvoden  och övriga

administrationskostnader.

7.9 Skatter

Inkomstskatter  utgörs  av aktuell  skatt  och uppskjuten  skatt.

Aktuell  skatt  är skatt  som ska betalas  eller  erhållas  avseende  aktuellt  år, med  tillämpning  av de skattesatser  som är beslutade  eller

praktiken  beslutade  per  balansdagen,  hit  hör  även  justering  av aktuell  skatt  hänförlig  till  tidigare  perioder.

Under  skatt  på årets  resultat  redovisas  aktuell  skatt,  uppskjuten  skatt  och  skatt  avseende  tidigare  år.

Belopp  som  avsatts  till  obeskattade  reserver  utgör  skattepliktiga  temporära  skillnader.  På grund  av sambandet  mellan

redovisning  och beskattning  redovisas  emellertid  i en juridisk  person  den uppskjutna  skatteskulden  på obeskattade  reserver

som  en del av de obeskattade  reserverna.  Även  bokslutsdispositionerna  i resultaträkningen  i'edovisas  inklusive  uppskjuten  skatt.

7.7C1 Finansiella  tillgångar

Från  och med  2018 har  IFPS 9 Finansiella  Instrument  ersatt  IAS 39 Finansiella  instrument'

Redovisning  och värdering.  Finansiella  instrument  som redovisas  i balansräkningen  inkluderar  på tillgångssidan  likvida  medel,  övriga

kortfristiga  fordringar,  långfristiga  värdepappersinnehav  och kortfi'istiga  place+'ingar.  Bland  skulder  återfinns  leverantöi'sskulder.  Nedan

beskrivs  endast  de kategorier  som är aktuella  ft5r bolaget.

Klassrfrcering

Från  och med  2018 klassificerar  bolaget  sina  finansiella  tillgångar  i följande  kategorier:

Upplupet anskaffningsvärde (Hold to collect) och Verkligt värde via resultaträkningen (Övrigt). !
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Upplupet  anskaffningsvärde  (Hold  to collect)

Tillgångar  som  klassificeras  som  a'Hold  to collect"  är finansiella  tillgångar  som  innehas  med  syfte  attinkassera  avtalsenliga  kassaflöden  och

dar  dessa  kassaflöden  enbart  består  av kapitalbelopp  och ränta.  Till denna  kategori  hör  likvida  medel  och  övriga  kortfristiga  fordringar

som  normalt  ska betalas  inom  12 månader  från  balansdagen.

Verkljgt  värde  via resultaträknrngen  (Övrigt)

Finansiella  tillgångar  i denna  kategori  'aÖvrigt'a  är tillgångar  som inte  uppfyller  kraven  för  att redovisas  till upplupet  anskaffningsvärde

eller  verkligt  värde  via öv+'igt  totali'esultat.

Till denna  kategori  hör  bolagets  långfristiga  värdepappersinnehav  samt  koi'tfristiga  placeringar.  Bolaget  har  till  denna  kategori  valt  att  vid

första  redovisningen  hänföra  finansiella  tillgångar  som  enligt  företagsledningens  och styrelsens  riskhanterings-  och  investeringsstrategi

förvaltas  och  utvärderas  baserat  I)CI verkliga  vä+'den.  Samtliga  investeringar  i långfristiga  värdepappei'sinnehav  och  koi'tfristiga  placeringar

hänförs  till  denna  kategori.

Onoterade  innehav  i fonder  värderas  till  bolagets  andel  av det  värde  som  fondadministratören  framräknai'  av fondens  sammanlagda  innehav

och uppdateras  normalt  kvartalsvis  då ny värdering  erhållits.

7.77 Finansiella  skulder

Finansiella  skulder  indelas  vid  värdering  i följande  kategorier.  Finansiella  skulder  värderade  till verkligt  värde  via resultaträkningen  och

övriga  finansiella  skulder.  Bolaget  har  inga  skulder  värderade  till  verkligt  värde  via resultaträkningen.

Finansiella  skulder  värderade  tHl upplupet  anskaffningsvärde

Leverantörsskulder  har kort  förväntad  löptid  och  värderas  utan diskontering  till nominellt  värde.  I övi'igt  har bolaget  inga  väsentliga

finansiella  skulder.

På grund  av bolagets  diversifierade  fondportfölj  och  det  stora  antalet  underliggande  innehav  i fonderna  skulle  en kvalitativ  analys  av riskerna

(pris  och ränterisk)  i till  exempel  en känslighetsanalys  inte  kunna  tas fram  utan  oförsvarliga  kostnader  samt  med  en hög  tillförlitlighet.

7.72 Aktieägartillskott

Aktieägartillskott  förs  direkt  mot  eget  kapital  hos mottagaren.

7.73 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys  för  bolaget  upprättas  enligt  indirekt  metod.  Det  redovisade  kassaflödet  omfattar  endast  transaktioner  som  medför  in-

eller  utbetalningar.  Likvida  medel  hänför  sig till posten  Utlåning  till  kreditinstitut.

7.74 Avsättningar

En avsattning  redovisas  i balansräkningen  när bolaget  har en befintlig  juridisk  eller  informell  förpliktelse  som en följd  av en inträffad

händelse,  och det  är troligt  att  ett  utflöde  av ekonomiska  resurser  kommer  att krävas  för  att reglera  förpliktelsen  samt  en tillförlitlig

uppskattning  av beloppet  kan goras.  Där effekten  av när  i tiden  betalningen  sker  år väsentlig,  beräknas  avsättningar  genom  diskontering

av det  förväntade  framtida  kassaflödet  till  en räntesats  före  skatt  som  återspeglar  aktuella  mai'knadsbedömningar  av pengars  tidsvärde

och,  om det  är tillämpligt,  de risker  som är förknippade  med  skulden.

Ändrade  skattesatser

Skattesatsen  i Sveige  har sänkts  i två  steg  från  22 % till  21,4 % för  räkenskapsår  som  inleddes  efter  31 december  2018  och till 20,6  % for

+'äkenskapsår  som  inleds  efter  31 december  2020.  Som  ett  resultat  av detta  hai' berörda  redovisade  värden  för  uppskjuten  skatt  räknats  om.

Uppskjuten  skatt  som  förväntas  återföras  fram  till  31 december  2020  hai' beräknats  med  användning  av den  skattesats  som kommer  att

gälla  i Sveige  under  den  aktuella  perioden  (21.4%)  och  resterande  del av den  uppskjutna  skatten  har beräknats  med  den  lägre  skattesatsen

(20,6%). Beroende på när i tiden koncernen bedömer att återvinning respektive reglering av det redovisade värdet kommer att ske, kan"7
de uppskjutna  skattei'na  komma  att  justeras  i efterföljande  finansiella  rapporter.
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ntäkter  i bolaget  är hänförliga  från  Luxemburg  med  28 001 (l1 305)  tkr, resterande  del 2 097  (6 nl)  tkr  avser  intäkter  från  Sverige.

Svenska  kreditinstitut

Summa

varav  koncern

Svenska  kreditinstitut

Summa

varav  koncern

Män 3

Kvinnor

KöNSFöRDELNING  FöR  STYRELSELEDAMÖTER  OCH ÖVRIGA  LEDANDE  BEFATTNINGSHAVARE

2C)19 20n8

Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelseledamöter 4

VD och övriga  ledande  befattningshavare 1

Personalkostnader  Anställda 2019 2C118

- styrelse  och  VD 3 520 2284

- löner  och ersättningar 207 926

- pensionskostnader 298 88

- övriga  skattepliktiga  fö+'måner

- sociala  kostnader 1171 935

Summa  personalkostnader s *gs 4 233

Pensionskostnaderna  som belastat  företaget  uppgår  till  298  tkr  (88  tkr)  och av dessa  avser  200  tkr  (O tkr)  g+'uppen  VD. Löner  och

ersättningar  avser  endast  personal  i Sverige.  Styrelsearvoden  har utgått  med175  tkr  tki'  (O tkr).

Rörliga  ersättningar

Bolaget  förekommer  enbart  fast  lön. Det  förekommer  idag  inte  den  typ  av rörlig  ersättning  som  definieras  :1 kap.  4g punkt  7i  FFFS

2011:1, dvs ersättning  som inte på förhand  är fastställd  till belopp  eller  storlek.  Som rörlig  ersättning  räknas  inte provisionsbasei'ad

lön som är utan  koppling  till sådana  framtida  riskåtaganden  vilka  kan komma  att ändra  företagets  resultat-  eller  balansräkning.

Ersättningspolicyn  ska gälla  för samtliga  anställda  inom  företaget,  men  riktlinjerna  om uppskjuten  betalning  ska endast  gälla  för

anstFillda  som  antingen  innehar  strategiska  ledande  befattningar  eller  en funktion  som  innebär  att  de kan påverka  Bolagets  riskpi'ofil  i 'F
enlighet  med  Finansinspektionens  definitioner  i FFFS  20M:22.
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Uppsägnjngstider  och  avgångsvederlag

Enligt  avtal  mellan  bolaget  och  verkställande  direktoren  uppgår  uppsägningstiden  ti113 månader  för  båda  parter.  Under  uppsägningstiden

har verkställande  direktören  rätt  till  samtliga  anställningsförmånei'.

Ersättningspolicy

Finansinspektionens  föreskrifter  (FFFS  2011:1) om ersättningssystem  i kreditinstitut,  vårdepappersbolag  och fondbolag  med  tillstånd

för  diskretionär  portföljförvaltning  (Föreskrifterna"),  framgår  att  bolaget  år skyldigt  att  ha en dokumenterad  ersättningspolicy.

Ersättningspolicyn  utgör  grunderna  och principerna  föi' hur  ersättning  ska fastställas,  tillämpas  och följas  upp  samt  for  hur företaget

definierar  anställda  vars  arbetsuppgifter  har väsentlig  inverkan  på företagets  riskprofil.  Ersättningspolicyn  ska dels  vara föi'enlig  med

och  främla  en sund  och  effektiv  riskhantering,  dels  motverka  ett  överdrivet  risktagande.

Ett system  som  ger  en stor  ersättning  till  en enskild  anställd  som  bidragit  till goda  resultat  i det  korta  perspektivet,  men va+'s beslut  på

längre  sikt  kan leda till förluster  för  företaget,  kan snedvrida  de anställdas  perspektiv  och kan få dem att bortse  från  bolagets  bästa

det  långa  loppet.  En felaktig  utformning  av ersättningssystem  och betalningar  av i'örliga  ersättningar  kan dessutom  påverka  bolagets

ikviditet  negativt  och  få till  följd  att  bolaget  inte  uppfyller  kraven  i regelverket.  Mot  denna  bakgrund  är det  av största  vikt  att  ett  företag

forsäkrar  sig om att  dess ersättningspolicy  och ersättningssystem  är förenliga  med och främjar  en sund  och effektiv  riskhantering.

Ei'sättningens  roll i riskuppbyggnaden  i finansiella  företag  är fundamental.  Som en följd  av detta  är företagens  förmåga  att  identifiera

sådan  personal  som ovan  definierats  som  särskilt  reglerad  personal  avgörande  för  bedömningen  av om ett  företags  ersättningspolicy

och ersättningssystem  uppfyller  kraven  på en sund  och effektiv  riskhantei'ing.  Bolaget  ska årligen  göra  en analys  i syfte  att  identifiera

anställda  vars  arbetsuppgifter  har en väsentlig  inverkan  på fö+'etagets  riskprofil.

Styrelsen  ska besluta  om  ersättning  till  den  verkställande  ledningen,  samt  ersättningen  till  ansvariga  för  funktionerna  för  regelefterlevnad,

och  riskkontroll.  Om någon  av dessa  funktioner  köpts  in externt  åligger  det  den  verkställande  direktören  att  säkerställa  att  arvode  utbetalas

utan  inslag  av rorlig  ersättning.  Styrelsen  ska även  besluta  om åtgärder  för  att  följa  upp  tillämpningen  av bolagets  ersättningspolicy.

Det  åligger  Bolaget  att  utse  en särskild  styrelseledamot  i styrelsen  som,  i vart  fall  årligen,  ska göra  en oberoende  bedömning  av Bolagets

ersättningspolicy  och  ersättningssystem.  I denna  bedömnings-  och utvärderingsprocess  ska funktionen  för  riskkontroll  och/eller  funktionen

för  regelefterlevnad  delta.  Kontroll-funktionernas  deltagande  tar  sikte  på dels  den  generella  utformningen  av Bolagets  ersättningssystem,

dels  individuella  fall om det  kan antas  att  någon  av kontrollfunktionerna  har viktig  information  som  kan ha betydelse  för  den  anställdes

rörliga  ersättning.

Bolagets  funktion  för  regelefterlevnad  ska minst  årligen  granska  om Bolagets  ersättningssystem  överensstämmer  med  ersättningspolicyn.

Bolaget  ersätter  sina anstallda  genom  fast  och  i förekommande  fall rörlig  ersättning.  Med fast  ersättning  avses  fastställd  grundlön  eller

timarvode.  Lönen  alternativt  timarvodet  sätts  individuellt  med  beaktande  av relevanta  yrkeserfarenheter  och  organisatoriskt  ansvar  enligt

vad som anges  i den  anställdes  arbetsbeskrivning  som  en del av anställningsavtalet.  Vid fastställandet  av lön respektive  timarvode  ska

även utbildning,  senioi'itet,  nivå på expertis  och skicklighet  och marknadslön  för  den relevanta  positionen  beaktas.  För  anställda  inom

vissa  positioner  utgår  även  sjukvårdsförsäkring.  Alla  anställda  över  en viss ålder  omfattas  av koncernens  vid  var  tid  pensionspolicy.

För  att  åstadkomma  ett  långsiktigt  riskperspektiv  hos anställda  ska följande  gälla  avseende  särskilt  reglerad  personal  som  under  ett  år

erhåller  rörliga  ersättning  som  uppgår  till minst100.OOO  kronor.

För  personeri  ledningsgruppen,  den  verkställande  direktören  och  den  vice  verkställande  direktöi'en  samt  för  särskilt  reglerad  personal

som  erhåller  röi'lig  ersättning  på ett  särskilt  högt  belopp  (d.v.s. rörlig  ersättning  på100.OOO  kronor  eller  mer  under  ett  år) ska 60

procent  av den  rörliga  ersättningen  skjutas  upp  under  tre  år.

För  särskilt  reglerad  personal  som  inte  ingår  i Bolagets  ledningsgrupp.  ska 40  procent  av den  rörlig  ersättning  skjutas  upp  i tre  år.

Bolaget  kan även  besluta  om att  sådan  rörlig  ersättning  som  skjutits  upp  kan falla  bort  helt  eller  delvis  om det  i efterhand  visai'  sig att

den  anställde,  resultatenheten  eller  företaget  inte  uppfyllt  resultatkriterierna.

Beslutsprocesser  för  1e5ner och  ersättningar

Styrelsen ska besluta om ersättning till den verkställande ledningen, samt ersättningen till ansvariga för funktionerna för l,
regelefterlevnad  och  riskkontroll.
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Kostnadsförda  totalbelopp  fe'rdelat  på  verkstallande  ledning,  andra  personer  som  kan  påverka  ösknivån  samt  övriga  anstallda

Anst;illda  som  definierats  som  särskild  reglerad  personal

- Antal  anställda  (särskilt  reglerad  personal)

- Antal  (särskilt  reglerad  personal)  som  fått  rörlig  ersättning

- Fast  ersättning

Ledande

Styrelse  befattnings-

och  VD  havare

1

T 595

Övrig  särskild

Intern  styrn}ng  reglerad

Förvaltare  och  kontroll  personal

1 i

1 800

ntjänad  bonus  med  uppskjuten  betalning  som  intjänats  före  2016  uppgår  för  företagsledningen  till 0 kr.

Löner,  bonus  och  andra  ersattningar

Pensionskostnader

Sociala  kostnader

Särskild  löneskatt

Övriga  allmänna  adminstrationskostnader

Revisionskostnader

Lokalkostnader  '

IT kostnader

Summa

3 654

298

1140

21

1 926

147

58T

7 767

3 253

88

935

21

1 110

165

254

4 73

6 3ö0

Arvode  till  bolagets  revisor  har  under  räkenskapsåret  kostnadsförts  med  följande  belopp:

PwC

Lagstadgad  revision

Revisionsverksamhet  utövei'  uppdraget

Skatterådgivning

Övriga  tjänster

Summa

134 149

3

13

165

Avser  revisronsarvode

Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge 4
revisionsberättelsen,  samt  så kallad  revisionsrådgivning  som  lämnas  i samband  med  revisionsuppdraget.
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Uppskjuten  skattefordi'an

Summa

Redovisad  vinst/förlust  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  (214%  för  2019,  22%  för  2018)

Skatteeffekt  av  ej skattepliktiga  intäkter

Skatteeffekt  av ej avdragsgilla  kostnader

Skatteeffekt  schablonintäkt  investeringsfonder  och  obeskattade  reserver

Skatteeffekt  av koncernbidrag

Skatteeffekt  av  orealiserad  värdeförändring  finansiella  tillgångar

Skatteeffekt  av tidigare  års  orealiserad  värdeförändi'ing  finansiella  tillgångar

Utnyttjande  av  förlustavdrag  som  tidigare  inte  redovisats

Förändring  av värde  på fordran  värde  av underskottsavdrag

Skattemässiga  underskott  för  vilka  ingen  uppskjuten  skattefordran  redovisats

Skatteintäkt/kostnad

11 429

-2 446

3541

-779

-4 -6

-2 450 -785

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp

utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

272

272

272

272

Ingående  avskrivningar

Utrangering

Årets  avskrivningar

Lltgående  ackumulerade  avskrivningar

-272

-272

-272

-272

UTGÅENDE  PLANENLIGT  RESTVÄRDE

Ingående  anskaffningsvärde

Årets  anskaffningar

UTGÅENDE  ACKUMULERADE  ANSKAFFNINGSVÄRDEN

4 000

4 000

Årets  uppskrivning

Utgående  ackumulerade  uppskrivningar

UTGÅENDE  F2EDC)V1SAT  VÄF2DE 4 0C)2

Inventarier

Skattefordran

Provisionsfordringar

Fordringar  koncernföi'etag

Kortfristiga  fordringar

Pantförskrivna  långfi'istiga  värdepappersinnehav

Summa

13 sg

8 l49 6 113

28

8162 s2111[
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Uppskjuten  skattefordran  hänfedrg  till

Underskottsavdrag  "

uppskjuten  skatt,  netto

Upplupna  provisionsintäkter

Upplupna  fondintäkter

Övriga  förutbetalda  kostnader

Summa

Bolaget  har  inga  operationella  leasingavtal  per  den  31 december  2018.

Operationella  leasjngavtal

- inom  ett  år

- senare  än ett  år men  inom  fem  år

- senare  än fem  år

Summa

TOTALA  LEASING-  OCHHYRESKOSTNADER  uNDER  ÅRET

2m9-12-31 2018-12-31

344

Tillqånqar  2C)19-12-31

Utlåning  till  kreditinstitut

Aktier  och  andelar

Övriga  fordringar

Summa  finansiella  tillgångar/skulder

Skulder  :X)19-12-31

Leverantörsskulder

Övriga  skulder

Summa  skulder

Upplupet

anskaffningsvärde

(hold  to  collect)

2794

Verkligt  värde  via

resultaträkningen

4 002

8 l49

10  943 4 002

1

I

Summa

2794

4 ö02

8149

14 944

1
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Låne-  och

TiIIqånqar2018-12-31  kundfordringar

Utlåningtillkreditinstitut  683

Aktier  och  andelar

Övrigatillgångar  6113

Summa  finansiella  tillgångar/skulder  6 796

Skulder  2ö18-12-31

Leverantörsskulder

Övriga  skulder

Summa  finansiella  tillgångar/skulder

Verkligtvärde  överensstämmer  med  bokfört  värde  enligt  ovan.

Tillgångar  värderade

till  verkligt  värde  via

resultaträkningen

Övriga  finansiella

tillgångar/skulder Summa

683

6 113

s 796

4

64

68

4

64

68

Finansiella  tillqånqar  2019-12-31

Utlåning  till  ki'editinstitut

Aktier  och  andelar

Fordringar  hos  koncernföretag

Summa  finansiella  tillgångar

Finansiella  skulder  2019-12-31

Leverantörsskulder

Skulder  till  koncernföretag

Övi'iga  skulder

Summa  finansiella  skulder

Finansiella  tillqånqar  2C)18-12-31

Utlåning  till  kreditinstitut

Aktier  och  andelar

Fordringar  hos  koncernföretag

Summa  finansiella  tillgångar

Utan  löptid På anfodran

2794

8149

10 943

<3 mån

683

6 1T3

6 796

3-12  mån Summa

2794

8 T49

10 943

683

6 113

6 796

Finansiella  skulder  2018-12-31

Leverantörsskulder

Skulder  till  koncernforetag

Övriga  skulder

Summa  finansiella  skulder

4 4

64

68

Kreditkvaliteten  för  finansiella  tillgångar  som  varken  har  fi5rfa11it  till  betalning  eller  i behov  av  nedskrivning  kan  bedömas  genom  hänvisning

till  extern  kreditrating  eller  till  motpartens  betalningshistoi'ik:

Bankmedel  och  kortfristig  bankinlånjng  20'19  2C)18

Motparter  med  extern  kreditrating  (Moody's)

Aa3  2794  683

Summa bankmedel och kortfristig bankinlåning 2 794 683 !
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Förfallet Förfallet Förfallet

Övriga  finansiella  tillgångar.' Ej förfallna  30-60  dagar  61-120 dagar  > 120dagar Summa

2019-12-31

Föi'väntad  förlustnivå  i %

Redovisat  belopp  avtalstillgångar-brutto

Redovisat  belopp  koncerninterna  fordringar-brutto 8 149 8T49

Kreditförlustreserv

2018-12-31

Förväntad  förlustnivå  i %

Redovisat  belopp  avtalstillgångar-brutto

Fledovisat  belopp  koncerninterna  fordringar-brutto 6 211 6 211

Kreditförlustreserv

I bolagets  verksamhet  uppstår  olika typei'  av risker som indelas  i huvudgrupperna  marknadsrisker,  kreditrisker,  operativa  risker och

affärsrisker.  Bolagets  styrelse  hai' fastställt  en riskstrategi  och limitei'  for varje  risktyp.  Målet  med bolagets  riskhantering  är att  säkerställa

att bolaget  inte avviker  från riskstrategin.

Bolagets  riskhantering  fokuserar  på de operativa  riskerna  då kreditrisker  och marknadsrisker  är små. Affärsrisken  äri  huvudsak  kopplad  till

oförutsägbarheten  på de finansiella  marknaderna.  I syfte  att  begränsa  och kontrollera  risktagandet  i verksamheten  hai' företagets  styrelse,

som ytterst  ansvarig  för riskstyrningen  i foretaget,  fastställt  riktlinjer  och instruktioner  föi'  verksamheten.  Strategierna  och metoderna  (r'r

att värdera  och upprätthålla  en god styrning  av riskerna  är metoden  två försvarslinjer  där första  försvarlinjen  (verksamheten)  äger och

hanterar  alla i'isker och andra försvarlinjen  (riskkontroll  och regelefterlevnad)  granskar  att första  försvarslinjen  har ändamålsenliga  och

effektiva  processer  för  att hantera  riskerna.

Bolagets  riskhantering  syftar  till att identifiera  och analysera  de risker  som företaget  har i sin verksamhet  och att det finns en lämplig

hantering  av dessa och sakerställa  att  det  finns  erforderliga  interna  kontroller.  Strategierna  och metoderna  för att  väi'dera  och upprätthålla

kapitalbaskravet  utvärderas  löpande  som en del av bolagets  riskhantering.  Minst  en gång pei' år görs en analys av bolagets  risker av

ledande  befattningshavare.  Fiiskanalysen  resulterari  ett  antal  identifierade  risker  där varje  risk, individuellt,  analyseras  och bedöms,  Detta

dokumenteras  och riskerna  kvantifieras  utifrån  bolagets  fastställda  process.  Riktlinjer  och instruktioner  fastställs  minst  en gång per år, för

att  kontrollera  att  dessa är korrekta  samt  återspeglar  gällande  lagstiftning.  Genom  utbildning  och befattningsbeski'ivningar,  styrdokument

och processer  skapar  företaget  förutsättningar  för  en god riskkontroll,  där varje  anställd  förståi'  sin roll och sitt  ansvai'.

bolaget  finns oberoende  funktioner  för riskhantering  och regelefterlevnad  direkt  underställda  VD. Funktionerna  för riskhantering  och

regelefterlevnad  rapporterar  även direkt  till styrelsen.  Bolaget  gör  minst  en gång  årligen  en intern  kapital-  och likviditetsutvärderingsprocess

(IKLU)  för  att  bedöma  det  totala  kapitalkravet  både  på lång och kort  sikt samt  för  att  säkerställa  storlek  av kapitalbasen.  Den interna  kapital-

och likviditetsutvärderingen  identifierar  och kvantifierar  kapital-  och likviditetsbehovet  i förhållande  till de riskei' bolaget  är exponerat  för,

För risker  utöver  de regler  som finns  för pelare  l görs det avsättning  för i pelare  2. Utöver  krav för  pelare  1 och 2 har företaget  även krav

att sätta av kapital  för  kapitalkonsei'veringsbuffert.

Marknadsrisk

Marknadsrisk  definieras  som risken  för förluster  till följd  av förändringar  i priser  och kurser  på kapitalmarknaderna.  Bolaget

har ingen  egen handel  med finansiella  instrument.  Ränterisken  är låg då ingen  extern  utlåning  och inlåning  förekommer,  samt

att upplåning  är ringa  i bolaget.  Valutarisken  är begränsad  och utgörs  av att delar  av intäkterna  gällande  utländska  fonder

är i utländsk  valuta.  För detta  behov  har bolaget  några  konton  i utländsk  valuta  men valutan  växlas  omgående  till svenska

kronor.  Den valutakursföi'lust/vinst  som bolaget  skulle  stå inför  om kursen  skulle  försvagas/förstärkas  är ej av väsentlig  storlek.

Kreditrrsk

Med kredit-/motpartsrisk  avses risken  att  företaget  inte erhåller  betalning  enligt  överenskommelse  och/eller  kommei'  att  göra en förlust  på

grund  av motpartens  oförmåga  att  infria  sina förpliktelsei'.  Bolagets  exponeringar  bestå+' främst  av korta  Tordringar  mot  ett  fåtal  motpa+'ter

där kreditrisk  avseende  utlåning  till kreditinstitut,  det vill säga fordringar  på stora  svenska  banker  står för  den största  delen.  Likvida  medBi

ar placerade  hos Nordea  och SEB. Bolaget  har per  3l december  2018 inte några förfallna  fordringar.
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Operativ  risk

Med operativ  risk avses risken  för  att  fel eller  bristeri  administrativa  rutiner  ledei'  till oväntade  ekonomiska  eller  fortroendemässiga  fi5r1uster.

Dessa kan exempelvis  orsakas  av bristande  intern  kontroll,  bristfälliga  system  eller  teknisk  utrustning.  Även risken fi5r oegentligheter,  internt

eller externt,  ingår  i den operativa  risken.

De operativa  riskerna  motverkas  genom  en god riskhantering.  Upprätthållandet  av en god riskhantering  är en ständigt  pågående  process

i företaget.  Styrelsen  fastställer  riktlinjer  för samtliga  områden  som berör  bolagets  regulatoriska  krav samt  för alla områden  som utgör

väsentliga  risker  för  bolaget.  VD fastställer  instruktioner  som i vissa fall förtydligar  krav på hantering  av regulatoriska  krav  och risker  i riktlinjer,

Alla identifierade  risker  har tydliga  ägare  och handlingsplaner.  F!iskhanteringsfunktionen  och regelefterlevnad  rappoi'terar  regelbundet  både

skriftligen  och muntligen  till VD och styrelse.

ncidenter  rapporteras  in till ettincidentsystem  på ett  fastställt  formulär.  Riskhanteringsfunktionen  gör  regelbundna  utvärderingar  av incidenter

och rapporterar  till VD och styrelse.  Riskutvärderingar  görs  innan beslut  tas om väsentliga  förändi'ingar  såsom t ex nya produkter.  Bolaget

använder  sig av en extern  leverantör  för driften  av IT-systemen.  Tydliga  krav och uppfö5ning  finns för intrångsskydd  och behörighetei'.

Kontinuitetsplan.

Likviditetsrrsk

Likviditetsrisk  innebär  att man i vissa lägen kan få svårigheter  med betalningsföi'mågan.  Likviditetsrisk  kan även uttryckas  som risken för

förlust  eller  försämrad  intjäningsförmåga  till följd  av att  företagets  betalningsåtaganden  inte kan fullgöras  i rätt  tid.  Likviditeten  är stabii,

likviditet  som är placerad  i likvida  medel  som är tillgängliga  på anfordran  i någon  av de fyra stora svenska bankerna.  Övriga  tillgångar  i

balansräkningen  består  till största  del av fordringar  med en löptid  kortare  än en månad.  Ledningen  följer  också noga rullande  prognoser

fi5r  bolagets  likviditetsreserv.

Affärsrisker

Som affärsrisker  räknas  intjäningsrisk,  ryktesrisk  och strategiska  riskei'.

ntjäningsrisk  omfattar  risken för  minskad  intjäning.  Bolaget  har sedan  flera år arbetat  med öka andelen  repetitiva  intäkter  för  att  få en stabil

inJäning.  Förvaltningsvolymen  beror  till stor  grad av börsutvecklingen,  dels for att  värdet  av innehaven  minskar  vid börsnedgång  och dels

för  att  kunder  tenderar  till att  sä5a sina innehav  i aktierelaterade  fonder  vid börsnedgång.  Centralt  i bolagets  affärsmodell  är uppföljning  av

förvaltningsvolymen  i fonder  och därför  har intjäningsrisken  ett  stort  fokus i verksamheten.

Ryktesrisk  är risken att  drabbas  av försämrat  anseende  på marknaden,  i media  osv, vilket  i sin tur leder  till minskade  intäkter.  Ryktesrisken

är en risk som är svår att  påverka  i större  grad. Bolaget  strävar  dock  hela tiden  efter  att minimera  denna  risk genom  att  vara så transparent

mot  kund som m{'jligt  samt  hantera  eventuella  kundklagomål  snabbt  och professionellt.  Bolaget  försöker  även att  ge kontinuerlig  utbildning.

Ett ytterligare  satt att påverka  denna  risk ä+' att löpande  arbeta  internt  med förbättringsprocesser  och kontroller  för  att minska  risken föi'

felaktigheter  som skulle  kunna leda till  ryktesrisker.  vilket  är ett ständigt  pågående  arbete.

Med strategisk  risk menas  förändringar  i grundläggande  marknadsförutsättningar  som kan inträffa.  Med strategisk  risk  avses också ansvaret

hos styrelse  och VD att  planera,  organisera,  följa upp  och kontrollera  verksamheten  samt  att  kontinuerligt  bevaka  marknadsförutsättningarna.

Bolaget  arbetar  sedan  flera år efter  en tydlig  affärsplan.  Detta leder  till att det är tydligt  för chefer  vilken  strategi  som gäller  och

uppfoljningsrutiner  behöver  inte förändras  i någon  större  omfattning.

Informationen  om bolagets  kapitaltäckning  i detta  dokument  avser sådan  information  som ska lämnas  enligt  6 kap. 3-4 gg Finansinspektionens

R5reskrifter  och allmänna  råd om årsredovisning  i kreditinstitut  och värdepappersbolag  (FFFS 2008:25).  artiklarna  92.3 d och f, 436 b och

438 i kapitaltäckningsförordningen  (EU) nr 575/20T3,  8 kap. 3-7 % i Finansinspektionens  Föreskrifter  och allmänna  i'åd om tillsynskrav  och

kapitalbuffertar  (FFFS 2014:'12) samt  kolumn  ai bilaga  6i  kommissionens  genomförandeförordning  (EU) nr1423/2013.  Övriga  upplysningar

som krävs enligt  FFFS 20M:12  och kapitaltäckningsforoi'dningen  (EU)  nr 575/2013  lämnas på koncernens  hemsida.

R'r fastställande av företagets lagstadgarde kapitalkrav gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,Å
kapitaltäckningsforordningen  (EU) nr 575/20'13, lagen om kapitalbuffertar  (2014:966)  samt  FFFS 2014:12.

Ti'311S3J011  0')2221l555-/tl2ssg.:gs8 Signetat  AE., HM, MO, ME



Konsoliderad  situation Coeli  Global  AB

KapitaltäckninqsanaIys

(Belopp  i tkr) 2019-12-31

67454

Kapitalbas

Totalt

riskvägt  exp

361 732

Riskvägt  riskexponeringsbelopp"

'Kapitalkravet  beräknas  på 25 procent  av  fasta  omkostnader.

2018-12-31

58 372

Tötalt

riskvägt  exp

343  413

2019-12-31

3 622

Totalt

riskvägt  exp

24  808

2018-12-31

3 226

Totalt

riskv%t  exp

21 372

Kapitalbas

(Belopp  i tkr)

Kärnprimärkapital

Aktiekapita  I

Överkursfond

Balanserat  vinstmedel

Reviderat  årsresultat  netto  efter  utdelning

Avgår

Uppskjutna  skattefordringar

Goodwill

Övriga  immateriella  tillgångar

Summa  kärnprimärkapital

Total  kapitalbas

Konsoliderad  situation

2019-12-31

67 454

120

94  895

11 408

9 528

6 626

67 454

67454

2Cn8-12-31

58 372

120

81 190

4654

9 982

8 304

58 372

58 372

Coeli  Global  AB

2019-12-31

3 622

1464

1 737

2 4

3 97

3 622

3 622

2018-12-31

3 osg

1464

1 737

-142

167

3 226

3 226

Företagets  kärnprimärkatitaltillskott  uppfyller  de  villkor  och  bestämmelser  som  följer  av kapitaltäckningsförordningen  (EU  nr 575/2013).  Det

finns  inga  pågående  eller  förutsedda  materiella  eller  rättsliga  hinder  för  en snabb  överföring  av medel  ur  kapitalbasen  eller  återbetalning

av  skulder  mellan  moderföretag  och  dess  dotterföretag.

SPECIFICATION  KAPITALKRAV

Konsoliderad  situation

Kreditrisk  enliqt  Schablonmetoden

(Belopp  i tkr)

2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Riskexp  Riskvägt  exp  Kapitalkrav

2C)18-12-31 2018-12-31  8

Riskexp  Riskvägt  exp  Kapitalkrav

Exponering  mot  stater  och  centralbanker

Företagsexponeringar

Institutsexponeri  ng  a r

Exponering  i fonder

C)vi'iga  poster

Summa  kapitalkrav  för  kreditrisk  schablonmetoden

20  207

33 108

35 410

9 791

179 281

33 108

7 082

g 791

179 281

2649

567

783

14342

18 341

15 676

42  528

32775

7 316

8 2504

42 528

6 555

7 3'16

8 2 504

3 402

524

585

6 600

11 112

Coeli  Global  AB

2019-12-31  2C)19-12-31  X)19-12-31  2018-12-31  2018-12-31  2018-12-31

Riskexp  Riskvägt  exp  Kapitalkrav  Riskexp  F)iskvägt  exp  Kapitalkrav

Exponeringmotstaterochcentralbanker  13 69

Företagsexponeringar  8M9  8'149  652  62l7  62l7  497

nstitutsexponeringar  2794  559  45

Exponering  i fondei'

Övrigaposter  61 61 5

SummakapitaIkravförkreditriskschablonmetoden  701  4g7  F
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Marknadsrisk

(Belopp  i tki')

Valutakursrisk

Summa  kapitalkrav  för  marknadsrisk

Valutakursrisk

Summa  kapitalkrav  för  marknadsrisk

0oerativ  risk

(Belopp  i tkr)

Beräknad  på fasta  omkostnader"

Summa  kapitalkrav  för  operativa  risker

Totalt  kapitalkrav

"Kapitalkravet  beräknas  på 25 procent  av fasta  omkostnadei'.

Beräknad  på fasta  omkostnader'

Summa  kapitalkrav  för  operativa  risker

Totalt  kapitalkrav

"Kapitalkravet  beräknas  på 25 procent  av fasta  omkostnadei'.

Kapitalkvot

Kärnprimärkapitalrelation

Total  kapitalrelation

Totalt  kärnprimärkapitalkrav  inklusive  buffertkrav

Kärnprimäi'kapital  tillgängligt  använda  som  buffert

Konsoliderad  situation

2019-12-31 ;'018-12-31

Riskexp  Kapitalkrav Riskexp  Kapitalkrav

7 242

2019-12-31

Riskexp

N/A

2019-12-31

Fliskvägt

exp

361 732

2019-12-31

Riskvägt

exp

24808

9 093  727

727

Coeli  Global  AB

zoig-tz-x'i

Kapitalkrav

N/A

N/A

2018-12-31

Riskexp

N/A

Konsoliderad  situation

2019-12-312019-12-31 2C)18-12-31

Kapltalkrav

28  939

28  939

Rlskvägt

exp

343  4'13

28  939

Coeli  Global  AB

2QA!j2ifl

Riskvägt

Kapitalkrav  exp

1 985  21 372

1 985

1 985

2C)18-12-31

Kapitalkrav

N/A

N/A

2018-12-31

Kapltalkrav

27 473

27  473

27  473

2C118-12-31

Kapitalkrav

1 710

1710

1710

Konsoliderad  situation Coeli  Global  AB

18,65%

18,65%

8,00%

10,65%

llOO%

17,00%

10,50%

g,ooo*

14,60%

14160%

10,50%

6,60%

14131%

14131%

10150%

6,31%

i tabellen  ovan  har  beräkningar  av  kapitalkrav  och  kapitalkvot  per  31 december  20T9  utförts  enligt  Kapitaltäckningsforordringen  (CFiR).

Denna  f{'roi'dning  trädde  i kraft  20l4.

Coeli  Global  står  likt  andra  företag  för  närvarande  infor  utmaningen  med  spridningen  av  C0V1D-19  (Corona-viruset).  Vi ser  att  spridningen

av viruset  i många  länder  och  implementering  av åtgärder  runt  i världen  för  att  förhindra  att  samhällen  och  affärsverksamheter

påverkas.  Per  dagen  för  denna  årsredovisnings  undertecknande  har  bolaget  sett  finansiella  effekter  i form  av minskade  intäkter.  Vi

arbetar  aktivt  för  att  dämpa  effekterna  genom  att  nu ha en ännu  tätare  kontakt  och  dialog  med  våra  kunder.

Per  31 december  2019  ägs  Coeli  Global  AB  51 procent  av Coeli  Holding  AB,  vilket  också  är moderbolaget  i koncernen.  'F

Ti'ansakkion  09222ll5557/):!85'l2988 SigneratAB,  Hivi, M0,  1i4E



NöT  29  FöRSLAG  TILL  VINSTDlSPöSITION

TNI bolagsstämmans  rörfogande  står.'

Överkursfond

Balanserad  vinst

Årets  resultat

Summa

Överkursfonden  balanseras  i ny  räkning

till  aktieägare  utdelas

I ny räkning  balanseras

Summa

l 737  446

24  156

8 978  561

X)  740  163

1 737  446

8 582  000

420  717

7o74ö163(,/
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Stockholm  2020-04-'16
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dokument,  inklusive  de dolda  bilagorna,  kan bevisas matematiskt  och oberoende  av Scrive. För  er

bekvämlighettillharidahåller  Scrive även en tjänst  för att kontr-ollera  dokumentetsintegritet  automatiskt

på: https://scrive.cor'n/verify
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Revisionsberättelse

Till  bolagsstämman i Coeli Global AB, org.nr 556683-56o8

Rapport  om  årsredovisningen

Uttaianden

Vi har utfört  en revision av årsredovisningen  för Coeli Global AB för år 2019.

Enligt  vår uppfattning  har årsredovisningen  upprättats  i enlighet med lagen om  årsredovisning  i kreditinstitut  och

värdepappersbolag  och ger en i allaväsentliga  avseenden rättvisande  bild  av Coeli GlobalABs  finansiella  ställning

per den 3z december 2019  och av dess finansiella  resultat  och kassaflöde för året enligt  lagen om  årsredovisningi
laaeditinstitut  och värdepappersbolag. FörvaItningsberätte1sen är förenlig  med årsredovisningens  övriga  delar.

Vi tillstyrker  därför att bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och balansrälcningen för  Coeli  GlobalAB.

Grund  fi5r  uttaianden

Vi har utfört  revisionen enligt International  Standards on Auditing  (ISA) och god revisionssed  i Sverige.  Vårt

ansvar enligt  dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet  Revisorns ansvar. Vi är oberoende iförhållande  till
Coeli GlobalAB  enligt god revisorssed iSverige  och har i övrigt  fullgjort  vårt yrkesetiska ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga som  grund för  våra  uttalanden.

Styredserhs  och  verkstä77ande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen och verkställande  direktören  som har ansvaret för att årsredovisningen  upprättas  och att  den  ger
en rättvisande  bild  enligt  lagen om årsredovisning  i kreditinstitut  och värdepappersbolag. Styrelsen  och

verkställande  direktören  ansvarar även för den interna  kontron  som de bedömer är nödvändig  för att  upprätta  en
årsredovisning  som inte innehåller  några väsentliga felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegentligheter  eller
misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar styrelsen och verkställande  direktören  för bedömningen  av

bolagets förmåga att fortsätta  verksamheten.  De upplyser, när så är tillämpligt,  om förhållanden  som  kan  påverka
förmågan  att fortsätta  verlcsamheten och atf: använda antagandet  om fortsatt  drift.  Antagandet  om  fortsatt  drift
tinämpas dock inte om styrelsen och verkställande  direktören  avser att lilcvidera bolaget, upphöra  med
verksamheten  eller inte har nagot realistiskt  alternativ  till  att  gora  nagot  av detta.

Revisorns  ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig  grad av säkerhet om huruvida  årsredovisningen  som  helhet inte  innehåller  några

väsentliga felaktigheter,  vare sig dessa beror på oegentligheter  ener misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller  våra uttalanden.  Rimlig  säkerhet är en hög grad av säkerhet, men  är  ingen  garanti  för  att  en

revision som utförs enligt  ISA och god revisionssed i Sverige alltid  kommer  att upptäcka  en väsentlig  felaktighet
om en sådan finns. Felaldigheter  kan uppstå på grund av oegentligheter  ener misstag och anses  vara  väsentliga

om de enslölt eller tillsammans  rimligen  kan förväntas påverlca de ekonomiska  beslut som  användare  fattar  med
grund  i årsredovisningen.

En ytterligare  beskriming  av vårt ansvar för revisionen  av årsredovisningen  finns på Revisorsinspe1ctionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  Denna beslaaivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Utta1anden

Utöver  vår revision av årsredovisningen  har vi även utfört  en revision av styrelsens och verkställande  direktörens

förvaltning  för Coeli Global AB för år 2019  samt av förslaget  tin dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  /L

förlust.
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Vi tinstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  iförvaltningsberättelsen  och beviljar
styrelsens  ledamöter  och verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för räkenskapsåret.

Grund  jör  utta7anden

Vi har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige. Vårt  ansvar enligt  denna  beslaaivs närmare  i avsnittet

Revisorns  ansvar. Vi är oberoende  iförhållande  tin Coeli Global  AB enligt  god revisorssed  i Sverige och har  i övrigt
fungjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi anser att de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är tinräckliga  och ändamålsenliga  som gnind  för  våra uttalanden.

StyreIsens  och  verkstä1iande  direktörens  ansuar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaget  till  dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller förlust.  Vid  förslag

till  utdelning  innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är försvarlig  med hänsyn  till  de krav

som bolagets  verksamhetsart,  omfattning  och risker  ställer  på storleken  av  bolagets  egna  kapital,

konsoIideringsbehov,  likviditet  och  ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen  av bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland

annat  att fortlöpande  bedöma  bolagets ekonomiska  situation,  och att tillse  att bolagets  organisation  är  utformad

så att  boldöringen,  medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontrolleras  på  ett

betryggande  sätt. Den verkställande  direktören  ska sköta den löpande  förvaltningen  enligt  styrelsens  riktlinjer  och

anvisningar  och bland  annat  vidta  de åtgärder  som är nödvändiga  för att bolagets  bokföring  ska fullgöras  i

överensstämmelse  med lag och för att medelsförvaltningen  ska skötas på  ett  betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed  vårt  uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhämta

revisionsbevis  för att med en rimlig  grad av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot  eller  verkställande
direktören  inågot  väsentligt  avseende:

företagit  någon åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till  någon försummelse  som kan  föranleda  ersättningsskyIdighet
mot  bolaget

på något annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen,  lagen om årsredovisning  i kreditinstitut  och
värdepappersbolag  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till  dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt

uttalande  om detta, är att med rimlig  grad av säkerhet  bedöma  om förslaget  är förenligt  med aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad av säkerhet,  men ingen  garanti  för att en revision  som  utförs  enligt  god

revisionssed  i Sverige alltid  kommer  att  upptäcka  åtgärder  eller försummelser  som  kan föranleda

ersättningsskyldighet  mot  bolaget,  eller att ett förslag  till  dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte  är
förenligf:  med  alctiebolagslagen.

En 3föer1igare beskrivning  av vårt  ansvar för  revisionen  av förvaltningen  finns  på Revisorsinspektionens
webbplats:  www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  Denna  beskrivning  är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm  den  i6  april  2020

Leonafd  Daun

Auktoriserad  revisor

ouseCoopers  AB

l'-  tL
Martin  By  )

AuktoriserÅd  revisor
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