Instruktion
25. Riktlinjer och instruktion för hantering av likviditetsrisker i US
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Inledning

1.1
Fastställande
Detta dokument är fastställt av styrelsen för United Securities AB (US) och ska omprövas och fastställas
minst en gång per år.
1.2
Syfte
Denna policy har till syfte att säkerställa att US har en uttalad risktolerans avseende likviditetsrisk i
verksamheten samtidigt som den ska bidra till att säkerställa tillräcklig likviditet och en tillfredställande
hantering av likviditetsrisker.
Underlag för denna policy utgörs av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av
likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.
1.3
Definitioner
Likviditetsrisk: Risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att
kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.
1.4
Proportionalitet
US är inte en likviditetsförsörjare på den finansiella marknaden. Verksamheten bedrivs utan extern
finansiering, utan inlåning och inte heller tillhandahålls kreditgivning vilket gör att bolaget har en
okomplicerad likviditetshantering. Mot bakgrund av detta har US tillämpat reglerna om proportionalitet i 3 § i
Finansinspektionens föreskrifter och anpassat denna policy utifrån den egna verksamheten.
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Organisatoriska krav

Styrelsen ska minst årligen granska och godkänna US finansierings- och likviditetsstrategi, samt fatta
beslut om US risktolerans.
2.1
Risktoleransen
Bolagets exponering mot likviditetsrisker är begränsad då Bolagets rörelse är självfinansierad och inte
bedriver in- eller utlåning eller egenhandel. Trots detta och med hänsyn tagen till Bolagets storlek och verksamhet har Bolagets styrelse fastställt att risktoleransen i Bolaget ska vara låg.
2.2
Likviditetskontroll
Den löpande kontrollen av likviditetsrisker ska utföras av VD. Kontrollfunktionen ska ha relevanta
kunskaper om finansiella instrument, likviditetsrisker och metoder för styrning och kontroll av dessa.
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2.3
Oberoende granskning
Bolaget ska regelbundet utföra en oberoende granskning och utvärdering av styrning och kontroll av
likviditetsriskerna. Den oberoende granskningen ska genom kontrollen identifiera svagheter eller problem
med rutiner, metoder och system för beräkning och rapportering av likviditetsrisker, samt granska att
processerna följs och uppfyller de uppsatta målen.
Denna oberoende kontroll ska göras med viss regelbundenhet av Bolagets internrevisor.
2.4
Beredskapsplan
Mot bakgrund av den begränsade och okomplicerade verksamheten har Bolaget gjort bedömningen att
någon särskild beredskapsplan för likviditetskriser för närvarande inte behövs.
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Identifiering och mätning av likviditetsrisker

Bolaget ska löpande identifiera och mäta exponeringen mot likviditetsrisker och därmed eventuellt
finansieringsbehov inom affärsverksamheten.
3.1
Likviditetsriskmått
Trots att Bolagets likviditetsrisker är okomplicerade har bolaget gjort bedömningen att följande riskmått ska
användas för att identifiera och följa likviditetsrisken i verksamheten.




Disponibel likviditet = Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder.
Likvidkvot = Likvida medel som andel av kortfristiga skulder
Kassalikviditet = Omsättningstillgångar som andel av kortfristiga skulder

3.2
Stresstester
Bolaget ska årligen utföra stresstester för att identifiera och mäta likviditetsrisken under olika
stresscenarier. Sådana tester genomförs årligen i samband med att Bolaget uppdaterar sin interna kapitaloch likviditetsutvärdering (IKLU). Stresstester ska genomföras utifrån Bolagets förutsättningar och ta
hänsyn till såväl bolagsspecifika som marknadsrelaterade problem. Resultatet av stresstesterna ska sättas
i relation till Bolagets risktolerans och vid behov ska erforderliga åtgärder vidtas för att anpassa risknivån.
Bilagt med denna instruktion finns resultatet av senast genomfört stresstest.
3.3
Likviditetsstrategi
Bolaget ska ha en långsiktig plan för hur betalningsförpliktelser ska kunna infrias. För att säkerställa sina
betalningsförpliktelser har Bolaget fastställt följande plan:





Likviditetshanteringen organiseras av Bolagets VD.
Bolaget ska sträva efter att vara självfinansierat och uppföljning sker löpande genom budgetarbete
och likviditetsprognoser.
Beslut om investeringar och ingående av avtal ska fattas i enlighet med styrelsens arbetsordning
och VD instruktionen.
Bolagets VD ska löpande ha kontroll över realiserbara tillgångar och hur dessa eventuellt fördelas
på olika löptider och/eller valutor.

3.4
Finansieringsstrategi
Bolaget ska eftersträva att vara självfinansierat. I det fall Bolaget skulle få behov av extern finansiering eller
om verksamheten utvecklas så att finansieringssituationen förändras ska denna policy anpassas.
3.5
Likviditetsreserv
Bolaget ska eftersträva att hålla en rimlig likviditetsreserv avskild utifrån vad som är lämpligt för verksamheten. Utöver detta ska Bolaget även fastställa måltal för disponibel likviditet.
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3.6
Limiter på riskmått
Styrelsen har således fastställt följande limit avseende disponibel likviditet:




Disponibel likviditet ska normalt aldrig understiga 90 dagar
Likvidkvoten ska normalt aldrig understiga 1,05
Kassalikviditeten ska normalt aldrig understiga 120 %

Likviditetsreserven ska normalt sett bestå av högkvalitativa och omedelbart omsättningsbara tillgångar, till
exempel inlåning på bankkonto, räntebärande placeringar eller dagshandlade värdepappers- eller
specialfonder (AIF specialfond).
4

Rapportering och offentliggörande

Uppföljning och regelbunden rapportering av Bolagets hantering av likviditetsrisker och likviditetsutveckling
ska ske till styrelsen. Överskridande av limiter rapporteras av riskansvarig till Bolagets verkställande
direktör och styrelse.
Minst en gång per år ska Bolaget offentliggöra sin strategi och riktlinjer för att hantera sina likviditetsrisker.
Vidare ska omfattningen av riskrapporterings- och riskmätningssystemen framgå. En beskrivning ska även
göras över vilka stresstester som utförs och hur beredskapsplanen är utformad.
Bolaget ska senast 60 dagar efter varje kvartalsskifte publicera sådan information som anges i 5 kap. 2 §
FFFS 2010:7. Denna information ska åtminstone innehålla följande:


Information om storleken på bolagets likviditetsreserv samt information om hur den är sammansatt,
storleken och fördelningen på olika finansieringskällor samt värdet på av bolaget fastställda
riskmått och nyckeltal (jfr p. 3.4 och 3.5 ovan).
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