
2018-09-30

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisk - Pelare 3
Rapporten innehåller periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker. Periodisk information lämnas på Sörmlands Sparbanks hemsida 
avseende den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen), förordningar som kompletterar tillsynsförordningen, Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av 
likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Information om Sörmlands Sparbank
Sörmlands Sparbanks (516401-9639), med säte i Katrineholm bildades år 1991, Banken bedriver bankverksamhet i Sverige. Banken erb juder inlåning och 
utlåning till primärt privatpersoner och företag. Utöver in- och utlåningsverksamhet erbjuds betaltjänster, ekonomisk rådgivning och tjänster för handel med 
värdepapper.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsregelverket består dels av förordningar, tillsynsförordningar, och kapitaltäckningsdirektivet (2013/36/EU). Förordningen innehåller krav 
avseende kapital, likviditet, bruttosoliditet och offentliggörande av årlig information medan direktivet innehåller bestämmelser om kapitalbuffertar, 
bolagsstyrning, offentliggörande av information, tillsynens utövande och sanktioner. Direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter. Mer detaljerade regler på kapitaltäckningsområdet som utvecklar innehållet i förordningen och direktivet finns i form av tekniska 
standarder, genomförandeförordningar och riktlinjer.

Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare
Kapitaltäckningsregelverket består av tre pelare. Beräkningen av minimikapitalkravet ryms inom Pelare I, som utförs i enlighet med 
kapitaltäckningsdirektivet och kompletterande förordningar samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12).

Pelare 1 
Beräkning av minimikapitalbaskrav enligt pelare 1 är utförd i enlighet med tillsynsförordningen och förordningar som kompletterar tillsynsförordningen. 
Minimikapitalbaskrav avser den minsta mängd kapital institut måste ha för att täcka sina kredit-, marknads-, avvecklings-, kreditvärdighetsjusterings- (CVA) 
och operativa risker. Minimikapitalbaskravet uppgår till 8 procent av riskvägt exponeringsbelopp. Riskvägt exponeringsbelopp avser att visa risken i 
engagemanget och utgör grunden för kapitalkravsberäkningr. Banken tillämpar schablonmetoden för beräkning av kapitalkrav. 

Pelare 2
Utöver lagstadgat minimikrav på kapital enligt pelare 1 ska samtliga banker som omfattas av kapitaltäckningsregelverket göra egna bedömningar av sina 
risker och sitt totala kapitalbehov. Denna process kallas intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) och ligger inom pelare 2. Pelare 2 är 
samlingsnamnet för företagens interna kapital- och likviditetsutvärdering och Finansinspektionens översyns- och utvärderingsprocess, där myndigheten gör 
en individuell bedömning av Bankens kapitalbehov. Pelare 2 regleras i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2014:966) om 
kapitalbuffertar, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar 
och FFFS 2014:12.

Pelare 3 - Upplysningskrav
Den tredje pelaren reglerar offentliggörande av information. Information avseende kapitaltäckning, riskhantering och likviditet lämnas årligen och kvartalsvis 
(periodisk information) på Sörmlands Sparbanks hemsida.

Buffertkrav
Utöver kapitalbaskrav enligt pelare 1 och pelare 2 ska institut hålla kapital för olika typer av buffertar, vilka syftar till att ytterligare stärka institutens 
motståndskraft. Sörmlands Sparbank håller kapital i form av en kapitalkonserveringsbuffert och en kontracyklisk buffert, som sammantaget utgör Bankens 
kombinerade buffertkrav. Kapitalkonserveringsbufferten är statisk och uppgår till 2,5 procent av riskvägt exponeringsbelopp. Den kontracykliska bufferten 
baseras på kreditexponeringarnas geografiska tillhörighet och kan variera mellan 0 och 2,5 procent av riskvägt exponeringsbelopp. Tillsynsmyndigheten i 
varje land fastställer nivån på det kontracykliska buffertvärdet. I Sverige fastställer Finansinspektionen ett kontracykliskt buffertvärde kvartalsvis. Sedan den 
19 mars 2017 uppgår det kontracykliska buffertvärdet i Sverige till 2 procent. Finansinspektionen har föreslagit att det kontracykliska buffertvärdet från och 
med 19 september 2019 ska höjas till 2,5 procent. Ändringar i buffertvärdet meddelas i form av föreskrifter. Buffertkraven regleras i lag 2014:966 och i 
FFFS 2014:12.

Kapitalbas
Kapitalbasen för Sörmlands Sparbank består av kärnprimärkapital. Kapitalbasen består av eget kapital reducerat för avdrag och poster som inte får 
medräknas i kapitalbasen. Avdrag för innehav av kärnkapitalinstrument görs enligt förordningen CRR art. 46. Avdrag för värdejusteringar görs enligt den 
förenklade metod avseende finansiella instrument värderade till verkligt värde som regleras i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/101 om 
tekniska tillsynsstandarder för försiktig värdering. Periodens eller årets vinst medräknas i det fall externa revisorer har verifierat resultatet och tillstånd har 
erhållits från Finansinspektionen. Avdrag görs för förutsebara kostnader och eventuella utdelningar enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 
241/2014 om tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut. Periodens förlust ingår alltid i kärnprimärkapitalet. Om periodens resultat är positivt 
men inte räknas in i kapitalbasen görs ett avdrag från kärnprimärkapitalet för specifika kreditriskjusteringar under perioden, i enlighet med Kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 183/2014. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att inte kunna uppfylla betalningsåtaganden vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 
Likviditetsrisk består av refinansieringsrisk och marknadslikviditetsrisk. 

Likviditetsregelverket regleras i CRR, förordningar som kompletterar CRR och genom Finansinspektionens föreskrifterna FFFS 2010:7 och FFFS 2014:21. 
Hantering, rapportering och offentliggörande ingår i regelverket. Fr.o.m. 1 januari 2018 gäller EU-förordning 2015/61 om likviditetstäckningskrav fullt ut. 

Riskhantering
Sörmlands Sparbank har en finanspolicy som reglerar styrningen och hanteringen av likviditetsrisk. Det yttersta ansvaret för bankens likviditetsrisk åligger 
styrelsen. VD har ansvaret för den löpande förvaltningen, vilket innefattar likviditetshanteringen. VD kan delegera ansvaret för likviditetsrisk till CFO.

Bankens styrelse har en låg aptit för likviditetsrisker och Banken ska därför effektivt kontrollera och begränsa dessa och hålla en betryggande marginal till 
regulatoriska krav. Sörmlands Sparbanks strategi för likviditetshantering ska säkerställa att banken kan finansiera sig under stressade marknads- och 
företagsspecifika förhållanden. 

Bankens exponering består av utlåning till allmänheten som huvudsakligen finansieras genom in- och upplåning från allmänheten och eget kapital. Det 
åligger VD att upprätta en beredskapsplan. På kort sikt kan banken t.ex. förbättra sin likviditetssituation genom att lägga en större del av utlåningen på 
hypotek, begränsa företagsutlåningen eller öka inlåningen genom förbättrade villkor. 
Likviditetsrisken hanteras även genom att placeringsinriktningen för bankens likviditetsbuffert ska bestå av högkvalitativa likvida tillgångar och genom de 
limiter som gäller för likviditetsbufferten. Likviditetsbuffertens storlek ska vara sådan att Banken vid var tid, även vid stressade förhållanden, uppfyller det 
regulatoriska kravet på likviditetstäckning. Bankens likviditetsreserv består av likviditetsbufferten och medel hos kreditinstitut. Likviditeten mäts och 
rapporteras dagligen till VD och riskkontrollfunktionerna, avseende LCR, likviditetsprognos för de kommande 30 dagarna och stora exponeringar. Risk- och
revisionsutskottet (RRU) tar del av den dagliga rapporteringen en gång i veckan. En utökad rapportering görs månatligen till VD, riskkontrollfunktione n, 
Finanskommitté, RRU och Styrelse som avser uppföljning och sammanställning av t.ex. limiter, likviditetsbufferten, transaktioner i enlighet med bankens 



Kapitaltäckning [tkr]
Offentliggörande i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1423/2013 2018-09-30 2017-12-31 2017-09-30

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver

Reservfond 1 954 248 1 803 979 1 803 979

Fond för verkligt värde 945 718 871 611 1 057 251

Balanserad vinst eller förlust 67 493 - -

Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition 69 253 150 269 126 181

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 3 036 712 2 825 859 2 987 411

Värdejusteringar -1 381 -1 230 -1 069

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet -11 325

Avdrag för innehav av kärnkapitalinstrument (CRR art. 46) -1 125 200 -1 111 123 -1 280 592

Kärnprimärkapital 1 898 806 1 713 506 1 705 750

Supplementärt kapital - - -

Totalt kapital (kapitalbas) 1 898 806 1 713 506 1 705 750

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 8 894 253 8 403 532 8 445 324

Minimikapitalkrav (Pelare I) 711 540 672 283 675 626

Internt bedömt kapitalbehov (Pelare II) 427 069 468 165 471 071

Kärnprimärkapitalrelation, % (lagkrav 4,5%) 21,35% 20,39% 20,20%

Primärkapitalrelation, % (lagkrav 6%) 21,35% 20,39% 20,20%

Total kapitalrelation, % (lagkrav 8%) 21,35% 20,39% 20,20%

Summa kapitalbaskrav inklusive buffertkrav 12,50% 12,50% 12,50%

   varav minikrav 8,00% 8,00% 8,00%

   varav krav på kapitalkonserveringbuffert 2,50% 2,50% 2,50%

   varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert 2,00% 2,00% 2,00%

   varav krav på systemriskbuffert 0,00% 0,00% 0,00%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 13,35% 12,39% 12,20%

Överskott av kapital 1 187 383 1 041 223 1 030 124

Överskott av kapital inkl. buffertkrav 787 141 663 065 650 085

Överskott av kapital inkl. buffertkrav och intern bedömt kapitalbehov 360 072 194 900 179 014

Bruttosoliditetsgrad 13,65% 13,54% 13,62%

Likviditetsreserv och  finansieringskällor [tkr]
Offentliggörande i enlighet med FFFS2014:21 och FFFS 2010:7 2018-09-30 2017-12-31 2017-09-30

Tillgänglig likviditet 2 133 125 1 756 622 1 895 499

Medel på konto hos kreditinstitut 751 880 795 952 1 121 366

Likviditetsbuffert bestående av högkvalitativa tillgångar (HQLA) 1 381 245 960 670 774 133

   varav L1A 498 671 734 311 678 720

   varav L1B 453 137 102 297 95 413

   varav L2A 429 437 124 062 0

   varav L2B 0 0 0

Finansieringskällor 12 263 898 11 215 392 11 183 954

   Inlåning från allmänheten 12 050 222 11 136 640 11 102 969

      varav hushållsektor 9 114 272 8 597 382 8 597 617

      varav företagssektorsektor 1 999 180 1 752 209 1 796 357

      varav övriga sektorer 936 770 787 049 708 995

   Skulder till kreditinstitut 213 676 78 752 80 985

   Emitterade värdepapper - - -

Övrig information

   Balansomslutning 15 491 835 14 240 175 14 431 577

   Utlåning till allmänheten 11 556 482 10 509 672 10 292 790

   Utlåning/inlåningskvot 95,9% 94,4% 92,7%

   Likviditetstäckningsgrad (LCR) 304% 350% 288%

Exponeringbelopp, riskexponeringsbelopp och minimikapitalkrav [tkr]
Offentliggörandei enlighet med FFFS 2014:12 Exponeringsbelopp Riskexponeringsbelopp Minimikapitalkrav

Kreditrisker enligt schablonmetoden

   Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 83 911 0 0

   Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter 636 647 0 0

   Exponeringar mot institut 833 957 166 793 13 343

   Exponeringar mot företag 3 613 377 3 418 542 273 483

   Exponeringar mot hushåll 3 107 394 2 173 653 173 892

   Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 5 314 878 1 765 263 141 221

   Fallerande exponeringar 63 648 79 291 6 343

   Exponeringar i form av säkerställda obligationer 882 574 88 257 7 061

   Aktieexponeringar 309 733 381 033 30 483

   Övriga poster 198 201 189 055 15 124

Avvecklingsrisk - - -

Valutarisk - - -

Kreditvärdighetsjustering (CVA) 1 261 463 37

Operativ risk enligt schablonmetoden - 631 903 50 552

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 15 045 580 8 894 253 711 539

Exponeringsvärden utanför balansräkningen som inte dras av primärkapitalet [tkr]
 förordning (EU) 575/2013 bilaga I Exponeringsbelopp

Totalt

   Högrisk: -

   Medelrisk: 890 304

   Medel-lågrisk: 1 090 875

   Lågrisk: -

Bilaga: Upplysningar om kapitalbas Förordning  (EU) nr 575/2013

Offentliggörande av kapitalbas och kapitalbuffertar i enlighet med Artikel 4 (EU) nr 1423/2013 bilaga 4 och FFFS 2014:12 Artilkelhänvisning

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver



1 26.1, 27, 28, 29

EBA-förteckningen 26.3

EBA-förteckningen 26.3

EBA-förteckningen 26.3

2 69 253 26.1 C

3 2 967 459 26.1

3a 26.1 f

4 486.2

5 84

5a 26.2

6 3 036 712 Summa  raderna 1-5a

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
7 -1 381 34, 105

8 36.1 b, 37

9

10

-11 325

36.1 C,  38

11 33.1 a

12 36.1 d, 40, 159

13 32.1

14 33.1 b

15 36.1 e, 41

16 36.1 f, 42

17 36.1 g, 44

18
-1 125 200

36.1 h, 43, 45,

46, 49.2, 49.3, 79

19 36.1 i, 43, 45, 47,

48.1 b,

49.1-49.3, 79

20

20a 36.1 k

20b 36.1 k i, 89-91

20c 36.1 k ii, 243.1 b,

244.1 b, 258

20d 36.1 k iii, 379.3

21 36.1 C,  38, 48.1 a

22 48.1

23 36.1 i, 48.1 b

24

25 36.1 C,  38, 48.1 a

25a 36.1 a

25b 36.1 I

27 36.1 j

28
-1 137 906

Summa  raderna 7- 20a, 21, 22 och 

25a-27

29 1 898 806 Rad 6 minus rad 28

Primärkapitaltillskott: Instrument
30 51, 52

31

32

33 486.3

34 85, 86

35 486.3

36
0

Summa av raderna 30, 33 och 34

Primärkapitaltillskott: lagstiftningsjusteringar
37 52.1 b, 56 a, 57

38 56 b, 58

39 56 C,   59, 60, 79

40 56 d, 59, 79

41

42 56 e

43 0 Summa  raderna 37-42

44 0 Rad 36 minus rad 43

45 1 898 806 Summa av raderna 29 och 44

Supplementärkapltal: Instrument  och avsättningar

46 62, 63

47 486.4

48 87, 88

49 486.4

50 62 c och d

51 0

Supplementärkapltal: lagstiftningsjusteringar
52 63 b i, 66 a, 67

53 66 b, 68

54 66 C,   69, 70, 79

Ett instituts  direkta och indirekta  innehav  av  egna supplementärkapitalinstrument och efterställda lån (negativt belopp)

Innehav av supplementärkapitalinstrument och efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn med vilka institutet har ett korsvist ägande som är 

avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas  (negativt belopp)

Direkta    och    indirekta    innehav    av    supplementärkapitalinstrument   och efterställda  lån  i  enheter  i  den  finansiella  sektorn  i  vilka  institutet  

inte  har någon  väsentlig  investering  (belopp  över  tröskelvärdet  på 10  %,  netto  efter godtagbara korta positioner)  (negativt belopp)

Varav:   instrument utfasning som  utfärdats   av   dotterföretag och   som   omfattas   av utfasning

Kreditriskjusteringar

Supplementärkapital före lagstiftningsjusteringar

Primärkapitaltillskott  före lagstiftningsjusteringar

Ett instituts  direkta och indirekta innehav av egna primärkapitaltillskottsinstrument (negativt belopp)

Direkta, indirekta och syntetiska innehav  av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter  i  den  finansiella  sektorn  med  vilka institutet  har  ett  

korsvist ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas  (negativt belopp)

Direkta, indirekta och syntetiska innehav  av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter  i  den  finansiella  sektorn  i  vilka  institutet  inte  har  någon  

väsentlig investering  (belopp  över tröskelvärdet  på 10 %,  netto  efter godtagbara korta positioner)  (negativt belopp)

Institutets  direkta,  indirekta  och  syntetiska  innehav  av  primärkapitaltillskotts instrument  i enheter  i den finansiella sektorn i vilka institutet  har en 

väsentlig investering  (netto efter godtagbara korta positioner)  (negativt belopp)

Tomt  fält i EU

Avdrag  från  kvalificerande  supplementärkapital  som  överskrider   institutets supplementärkapital (negativt belopp)

Summa  lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott

Primärkapitaltillskott

Primärkapital  (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)

Kapitalinstrument och tillhörande  överkursfonder

Belopp  för  kvalificerande  poster  som  avses  i  artikel  484.5  och  tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning  från supplementärkapitalet.

Kvalificerande kapitalbasinstrument som ingår i konsoliderat  supplementärka pital  (inbegripet  minoritetsintressen  och  

primärkapitaltillskottsinstrument som inte tas med i raderna 5 eller 34) som utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje part

Varav:   instrument utfasning som utfärdats av dotterbolag och som omfattas av utfasning

Tomt  fält i EU

Varav: uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader

Förluster  för innevarande  räkenskapsår  (negativt  belopp)

Förutsebara   skatter  som  är  relaterade  till  kärnprimärkapitalposter  (negativt belopp)

Avdrag   från   kvalificerande   primärkapitaltillskott   som   överskrider   institutets primärkapitaltillskott (negativt belopp)

Sammanlagda  lagstiftningsjusteringar av  kärnprimärkapital

Kärnprimärkapital

Varav: klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsstandarder

Varav: klassificerade som skulder  enligt tillämpliga redovisningsstandarder

Belopp  för  kvalificerande  poster  som  avses  i  artikel  484.4  och  tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning  från primärkapitaltillskottet.

Kvalificerande   primärkapital   som   ingår   i   konsoliderat   primärkapitaltillskott (inbegripet  minoritetsintressen  som  inte  tas  med  i  rad  5)  som  

utfärdats  av dotterföretag  och innehas  av tredje part

Kapitalinstrument och tillhörande  överkursfonder

Varav: institutets  direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter  i den finansiella  sektorn när institutet  har en väsentlig  

investering  i de enheterna

Direkta,   indirekta  och   syntetiska   innehav   av   kärnkapitalinstrument   i enheter  i  den  finansiella  sektorn  med  vilka  institutet  har  ett  korsvist 

ägande  som  är  avsett  att  på  konstlad  väg  öka  institutets  kapitalbas (negativt belopp)

Institutets  direkta,  indirekta  och syntetiska  innehav  av  kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon 

väsentlig investering  (belopp  över  tröskelvärdet  på 10  %,  netto  efter  godtagbara  korta positioner)  (negativt belopp)

Institutets  direkta,  indirekta  och syntetiska  innehav  av  kärnprimärkapitalinstru ment  i  enheter  i  den  finansiella  sektorn  i  vilka  institutet  har  en  

väsentlig investering  (belopp  över  tröskelvärdet  på 10  %,  netto  efter  godtagbara  korta positioner)  (negativt belopp)

Tomt  fält i EU

Exponeringsbelopp  för  följande  poster  som  är  kvalificerade   för  en  riskvikt på 1 250 %  när institutet  väljer alternativet  med avdrag

Varav:  kvalificerande innehav  utanför  den finansiella  sektorn (negativt  belopp)

Varav: värdepapperiseringspositioner (negativt belopp)

Varav:  transaktioner  utan samtidig motprestation  (negativt belopp)

Uppskjutna   skattefordringar   som   uppstår   till   följd  av   temporära   skillnader (belopp   över  tröskelvärdet   på  10  %,   netto  efter  minskning   

för  tillhörande skatteskuld när villkoren i  artikel 38.3 är uppfyllda)  (negativt  belopp)

Belopp  som överskrider  tröskelvärdet  på 15 %  (negativt belopp)

Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna kärnprimärkapitalinstrument (negativt  belopp)

Belopp för kvalificerande poster som avses i artikel 484.3 och tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning  från kärnprimärkapitalet

Minoritetsintressen (tillåtet belopp i  konsoliderat  kärnprimärkapital)

Delårsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som har verifierats av personer som har en oberoende ställning

Ytterligare  värdejusteringar (negativt belopp)

Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)

Tomt  fält i EU

Uppskjutna skattefordringar som är beroende  av  framtida  lönsamhet, utom  sådana  som  uppstår  till  följd  av  temporära  skillnader  (netto  efter 

minskning   för   tillhörande   skatteskuld   när   villkoren   i   artikel   38.3  är uppfyllda)  (negativt belopp)

Reserver   i   verkligt kassaflödessäkringar värde relaterade till vinster eller förluster påkassaflödesräkningar

Negativa belopp till  följd av beräkningen  av förväntade  förlustbelopp

Eventuell  ökning  i eget kapital till följd av  värdepapperiserade tillgångar (negativt belopp)

Vinster eller förluster på skulder som värderas till verkligt värde och som beror på ändringar  av institutets  egen kreditstatus

Förmånsbestämda pensionsplaner (negativt  belopp)

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

Ackumulerat  annat totalresultat  (och andra reserver)

Reserveringar  för allmänna risker  i bankrörelse

Kapitalinstrument och tillhörande  överkursfonder

Varav: Instrumenttyp  1

Varav: Instrumenttyp  2

Varav : Instrumenttyp  3

Ej utdelade  vinstmedel



55 66 d, 69, 79

56

57 0 Summa  raderna 52-56

58 0 Rad 51 minus rad 57

59 1 898 806 Summa av raderna 45 och 58

60 8 894 253

Kapitalrelatloner och buffertar
61 21,35% 92.2 a

62 21,35% 92.2 b

63 21,35% 92.2 C

64

9,0%

Kapitalkravsdirektivet  128, 129, 

130, 131,

133

65 2,5%

66 2,0%

67 0,0%

67a

68 13,35% Kapitalkravsdirektivet  128

69

70

71

Belopp under tröskelvärdena för avdrag (före fastställande  av rlskvlkt)
72

1 428 733

36.1 h, 46, 45

56 C,  59, 60

66 C,  69, 70

73 36.1 i, 45, 48

74

75 36.1 C,  38, 48

Tak som ska tlllämpas på inkludering av avsättningar i supplementärkapitalet
76 62

77 62

78 62

79 62

Kapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang (får endast tlllämpas mellan den 1 januari 2014 och den 1 Januari 2022)
80 484.3, 486.2
och 486.5

81 484.3, 486.2
och 486.5

82 484.4, 486.3
och 486.5

83 484.4, 486.3
och 486.5

84 484.5, 486.4
och 486.5

85 484.5, 486.4
och 486.5

Tak    för    inkludering    av    kreditriskjusteringar   i    supplementärkapitalet   enligt internmetoden

Belopp som utesluts från supplementärkapital på grund av tak (överskjutande Belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)

Nuvarande  tak  för  kärnprimärkapitalinstrument  som  omfattas  av  utfasningsarrangemang

Belopp  som  utesluts  från  kärnprimärkapital  på  grund  av  tak  (överskjutande Belopp över taket  efter inlösen och förfallodagar)

Nuvarande     tak    för    primärkapitaltillskottsinstrument    som    omfattas    av utfasningsarrangemang

Belopp som utesluts från primärkapitaltillskott på grund av tak (överskjutande Belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)

Nuvarande tak för supplementärkapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang

Kreditriskjusteringar  som  inkluderas  i  supplementärkapitalet  med  avseende  på exponeringar  som  omfattas  av  schablonmetoden  (före  

tillämpningen  av  taket)

Tak    för    inkludering    av    kreditriskjusteringar   i    supplementärkapitalet   enligt schablonmetoden

Kreditriskjusteringar  som  inkluderas  i  supplementärkapitalet  med  avseende  på exponeringar  som omfattas  av internmetoden  (före tillämpningen  

av taket)

Direkta  och  indirekta  innehav  av  kapital  i  enheter  i  den  finansiella  sektorn  i vilka institutet  inte har någon väsentlig investering  (belopp under  

tröskelvärdet på 10 %,  netto efter godtagbara korta positioner)

Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i  den  finansiella  sektorn  i  vilka  institutet  har  en  väsentlig  

investering  (belopp under  tröskelvärdet  på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner)

Tomt  fält i EU

Uppskjutna   skattefordringar   som   uppstår   till   följd  av   temporära   skillnader (belopp  under  tröskelvärdet  på  10  %,  netto  efter  minskning  för  

tillhörande skatteskuld när villkoren i  artikel 38.3 är uppfyllda)

Varav: krav på systemriskbuffert

Varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)

[ej relevant  i EU-förordningen]

[ej relevant  i EUförordningen]

[ej relevant  i EU-förordningen]

lnstitutsspecifika  buffertkrav  (krav  på  kärnprimärkapital  i  enlighet  med  artikel

92.1 a plus krav på kapitalkonserveringsbuffert och kontracyklisk  kapitalbuffert, plus  systemriskbuffert,  plus  buffert  för  systemviktiga  institut  

uttryckt  som  en procentandel  av det riskvägda  exponeringsbeloppet)

Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert

Varav: krav på kontracyklisk  kapitalbuffert

Institutets   direkta   och   indirekta   innehav   av   supplementärkapitalinstrument och  efterställda  lån  i  enheter  i  den  finansiella  sektorn  i  vilka 

institutet  har  en väsentlig  investering  (netto efter godtagbara korta positioner)  (negativt belopp)

Tomt  fält i EU

Summa  lagstiftningsjusteringar av  supplementärkapital

Supplementärkapital

Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital  +  supplementärkapital)

Totala riskvägda  tillgångar

Kärnprimärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet)

Primärkapital  (som procentandel  av  det totala riskvägda  exponeringsbeloppet)

Totalt  kapital  (som procentandel  av  det totala riskvägda  exponeringsbeloppet)


