
Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer idno

Indberetningsperiode (åååå2h) refperio

Løbenummer loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn firmanavn

Gadenavn og nr. gadenavn

Postnr. postnr

Postboks boks

By by

Telefonnr. tlf

Kontaktpersoner

Navn Telefonnr. E-mail adresse

fuldtnavn tlf email



1.000 kr.

1. Aktie-, anparts- eller andelskapital Ak

2. Overskud ved emission OE

3. Reserver Re

4. Overført overskud eller underskud fra tidligere år OfOU

5. Foreslået udbytte FU

6. Immaterielle aktiver IA

7. Udskudte skatteaktiver US

8. Årets løbende underskud (hvis instituttet har haft overskud 

angives dette felt til 0)
LU

9. Kernekapital, reduceret (1+2+3+4+5+6+7+8) KRTot

10. Opskrivningshenlæggelser, max. = kernekapital, reduceret Oh

11. Basiskapital (9+10) BkTot

Gruppenavn BK

Opgørelse af basiskapital

OBK



Anvendt omregningsfaktor ved metode B og C (Ja eller Nej 

skal vælges i alle punkterne 1-3)

1. Selskabet anvender omregningsfaktor 1,0 (hvis selskabet udbyder en 

af de betalingstjenester, der er anført i bilag 1, nr. 1-5, 

til lov om betalingstjenester)

Of1

2. Selskabet anvender omregningsfaktor 0,8 (hvis selskabet udbyder 

betalingstjenester som anført i bilag 1, nr. 7, til lov om 

betalingstjenester)

Of08

3. Selskabet anvender omregningsfaktor 0,5 (hvis selskabet kun 

udbyder betalingstjenester som anført i bilag 1, nr. 6, til lov om 

betalingstjenester)

Of05

Beregningsmetode A: Faste omkostninger (i 1.000 kr.)

4. Udgifter til personale og administration FOU

5. Afskrivning på materielle og immaterielle aktiver FOA

6. Andre driftsudgifter FOD

7. Faste omkostninger i alt (4+5+6) FOTot

8. Kapitalkrav: 10 pct. af faste omkostninger FO10

9. Regulering fastsat af Finanstilsynet (angives i procent) FOR

10. Kapitalkrav efter Finanstilsynets reguleringsprocent FOK

Beregningsmetode B: Betalingsvolumen (i 1.000 kr.)

11. Samlet betalingsvolumen (specificeres i særskilt bilag) BVS

12. BV = 1/12 af samlet betalingsvolumen BV12

13. a. 4,0 pct. af BV indtil 5 mio. euro BV4

14. b. 2,5 pct. over 5 mio. euro indtil 10 mio. euro BV25

15. c. 1,0 pct. af BV over 10 mio. euro indtil 100 mio. euro BV1

16. d. 0,5 pct. af BV over 100 mio. euro indtil 250 mio. euro BV05

17. e. 0,25 pct. over 250 mio. euro BV025

18. Sammentælling (13+14+15+16+17) BVTot

19. Kapitalkrav: Sammentælling x omregningsfaktor 

(Omregningsfaktoren er den faktor selskabet har valgt i skemaets 

punkt 1-3)

BVOf

20. Regulering fastsat af Finanstilsynet (angives i procent) BVR

21. Kapitalkrav efter Finanstilsynets reguleringsprocent BVK

Beregningsmetode C: Nettoindtægter (i 1.000 kr.)

22. Nettorenteindtægter (+/-) NTRi

23. Modtagne provisioner og gebyrer (+/-) NTPG

24. Andre driftsindtægter (+/-) NTD

25. Nettoindtægter (NT) i alt (+/-) NTIa

26. a. 10 pct. af NT fra 0 - 2,5 mio. euro NT10

27. b. 8,0 pct. af NT over 2,5 mio. euro - 5,0 mio. euro NT8

28. c. 6,0 pct. af NT over 5,0 mio. euro - 25,0 mio. euro NT6

29. d. 3,0 pct. af NT over 25,0 mio. euro - 50,0 mio. euro NT3

30. e. 1,5 pct. over 50,0 mio. euro NT15

31. Sammentælling (26+27+28+29+30) NTTot

32. Kapitalkrav: Sammentælling x omregningsfaktor 

(Omregningsfaktoren er den faktor selskabet har valgt i skemaets 

punkt 1-3)

NTOf

33. Regulering fastsat af Finanstilsynet (angives i procent) NTR

34. Kapitalkrav efter Finanstilsynets reguleringsprocent NTK

Gruppenavn MK

Beregning af mulige kapitalkrav
Indberettes kun af betalingsinstitutter og e-penge-institutter, der udbyder

betalingstjenester omfattet af bilag 1, som ikke er nært tilknyttede accessoriske

tjenester til udstedelse af elektroniske penge

BMK



1.000 kr.

A: Gennemsnitlige udestående elektroniske penge EP

heraf 2 pct. EP2

Udbyder e-penge-instituttet betalingstjenester omfattet 

af bilag 1, som ikke er nært tilknyttede accessoriske 

tjenester til udstedelse af elektroniske penge (Ja eller 

Nej). Hvis der vælges Ja udfyldes skema BMK

BT

Hvis e-penge-instituttet udbyder betalingstjenester 

omfattet af bilag 1, som ikke er nært tilknyttede 

accessoriske tjenester til udstedelse af elektroniske 

penge, skal der ved beregningen af det individuelle 

kapitalkrav tillægges et beløb, som beregnes i henhold 

til bilag 2

Gruppenavn KK

Beregning af kapitalkrav
Indberettes kun af e-penge-institutter

BKEp


