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INTRODUKTION
Denna årliga rapport innehåller information om Sörmlands 
Sparbanks kapitaltäckning och riskhantering. Sörmlands 
Sparbank lämnar periodisk information om kapitaltäckning 
och riskhantering. Tillsammans med årsredovisningen 
ger rapporten information om bankens materiella risker 
och riskprofil.  Den periodiska informationen om Sörm-
lands Sparbank finns att hämta från bankens hemsida per 
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, Finansinspek-
tionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och 
kapitalbuffertar samt Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likvi-
ditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

1. INFORMATION OM SÖRMLANDS SPARBANK 
Sörmlands Sparbank (516401-9639), med säte i Katrine-
holm bildades år 1991. Banken bedriver bankverksamhet 
i Sverige. Banken erbjuder inlåning och utlåning till primärt 
privatpersoner och företag. Utöver in- och utlåningsverk-
samhet erbjuds betaltjänster, ekonomisk rådgivning och 
tjänster för handel med värdepapper.

2.  KAPITALTÄCKNINGSREGELVERKET 
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 bestäm-
melser om kapitalbuffertar, bolagsstyrning, offentlig-
görande av information, tillsynens utövande och sank-
tioner. Direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter. Mer detaljerade 
regler på kapitaltäckningsområdet som utvecklar inne-
hållet i förordningen och direktivet finns i form av tekniska 
standarder, genom förandeförordningar och riktlinjer.

2.1 Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare 
Kapitaltäckningsregelverket bygger på tre pelare. I den 
första och andra pelaren regleras kapitalkrav och i den 
tredje pelaren offentliggörande av information.  

Pelare 1 - Minimikrav på kapital  
Beräkning av minimikapitalbaskrav enligt pelare 1 är 
utförd i enlighet med tillsynsförordningen och förordningar 
som kompletterar tillsynsförordningen. Minimikapital-
baskrav 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 ka-
pitalkravsberäkningar. Banken tillämpar schablonmetoden 
för beräkning av kapitalkrav.

Pelare 2 - Intern kapitalutvärdering och Finansinspek-
tionens översyns- och utvärderingsprocess 
Utöver lagstadgat minimikrav på kapital enligt pelare 1 ska 
samtliga banker som omfattas av kapitaltäckningsregel-
verket 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 finansie-
ringsrörelse, lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen 
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag, förordning (2014:993) om särskild tillsyn 
och kapitalbuffertar och FFFS 2014:12.

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

2.2 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. Sörm-
lands Sparbank håller kapital i form av en kapitalkonser-
veringsbuffert och en kontracyklisk buffert, som samman-
taget utgör Bankens kombinerade buffertkrav. 
Kapitalkonserveringsbufferten är statisk och uppgår till 
2,5 procent av riskvägt exponeringsbelopp. Den kontra-
cykliska bufferten baseras på kreditexponeringarnas 
geografiska tillhörighet och kan variera mellan 0 och 2,5 
procent av riskvägt exponeringsbelopp. Tillsynsmyndig-
heten 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 
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buffertvärdet meddelas i form av föreskrifter. Buffertkraven 
regleras i lag 2014:966 och i FFFS 2014:12.

2.3 Bruttosoliditet 
Bruttosoliditetsgraden beräknas som kvoten av primär-
kapital och totala exponeringar och uttrycks i procent. 
Till skillnad från kapitalkraven i pelare 1 är bruttosolidi-
tetsgraden ett icke-riskviktat mått som sätter ett golv för 
kapitalkrav relativt bankernas bruttotillgångar. Det finns en 
skyldighet att rapportera bruttosoliditetgrad till Finans-
inspektionen men förnärvarande finns inget lagstadgat 
minimikrav.

2.4 Ändringar i regelverket för kapitaltäckning 
Den 19 mars 2017 höjdes det kontracykliska buffertvärdet 
i Sverige från 1,5 procent till 2 procent och låg kvar på 
denna nivå vid utgången av 2018. Finansinspektionen 
har beslutat om att höja det kontracykliska buffertvärdet 
till 2,5 procent och det börjar tillämpas 19 september 
2019. Baselkommittén har slutförhandlat förändringar i 
Basel 3-standarderna för kapitaltäckning, som även går 
under benämningen Basel 4. De nya standarderna är 
omfattande och innebär ändringar i schablonmetoden för 
kreditrisk och operativ risk, bruttosoliditet och CVA-risk. 
Baselstandarderna förväntas införas i EU-rätt och 
förväntas träda i krav om ett antal år. 

Europeiska kommissionen meddelade den 4 
december 2018 att de nått politisk enighet för ändringar 
i tillsynsförordningen, kapitaltäckningsdirektivet och 
krishanteringsdirektivet (bankpaketet) som syftar till att 
ytterligare stärka stabiliteten i banksektorn samt öka trans-
parens och jämförbarhet mellan banker. Dessa ändringar 
antas bli EU-lag under 2019. Reglerna bygger på Basel-
kommitténs standarder men har anpassats till den europe-
iska banksektorn. Bland annat föreslås ett minimikrav på 
bruttosoliditetsgrad om 3 procent samt att definitionen 
på godtagbart kapital revideras. Enligt förslaget ska 
större delen av bankpaketet börja tillämpas två år efter 
att reglerna har beslutats men vissa delar, bland annat 
reglerna om bruttosoliditet och stabil nettofinansierings-
kvot (NSFR), har föreslagits att träda ikraft tidigare. 

Inom redovisningsområdet har ett fåtal förändringar 
gjorts, införandet av IFRS 9 är det mest omfattande. 

3. LIKVIDITETSREGELVERKET 
Likviditetsrisk är risken att inte kunna uppfylla betalnings- 
åtaganden 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 
föreskrifter FFFS 2010:7 och FFFS 2014:21. Hantering, 
rapportering och offentliggörande ingår i regelverket. 
Fr.o.m. 1 januari 2018 gällde EU-förordning 2015/61 om 
likviditetstäckningskrav fullt ut. 

3.1 Ändringar i regelverket för likviditet 
Sörmlands Sparbank rapporterar likviditetstäckningskvot 
(LCR) i enlighet med Europeiska kommissionens delege-
rade förordning (EU) 2015/61. Den 1 januari 2018 höjdes 
det kvantitativa kravet från 80 till 100 procent.

4. KAPITALKRAV
Beräkning av bankens kapitalrelationer görs i enlighet 
med lagstadgat minimikrav på kapital enligt pelare 1 för 
kreditrisk, marknadsrisk, CVA-risk samt operativ risk. 
Sörmlands Sparbanks kapitalbas har under 2018 uppfyllt 
gällande kapitalbaskrav. Sörmlands Sparbank har inga 
primärkapitaltillskott vilket innebär att bankens primärka-
pital är lika med kärnprimärkapital. Kärnprimärkapitalet 
består av eget kapital reducerat för tillgångsposter som 
inte får medräknas i kapitalbasen såsom och uppskjutna 
skattefordringar samt övriga lagstiftningsjusteringar. 
I bilaga 1 och 2 till denna rapport finns detaljerade 
uppgifter om Sörmlands Sparbanks kapitalbas i enlighet 
med Kommissionens förordning (EU) nr 1423/2013 om 
tekniska standarder för genomförande med avseende 
på upplysningskrav om kapitalbasen. I bilaga 1 återfinns 
en detaljerad uppställning av poster som ingår i kapi-
talbasen. En beskrivning av hur de olika posterna i eget 
kapital tas upp vid beräkning av kapitalbasen visas i 
bilaga 2. 

Per den 31 december 2018 uppgick total kapitalrela-
tion, kärnprimärkapitalrelation och primärkapitalrelation till 
21,65 (20,39) procent. Kapitalbasen ökade med 169 mkr 
och uppgick till 1 883 (1 714) mkr per den 31 december 
2018. Ökningen förklaras främst av årets resultat, minskat 
innehav och därmed lägre avdrag för kärnprimärkapitalin-
strument samt värdeförändringar av finansiella tillgångar. 
Från kärnprimärkapitalet har avdrag gjorts i form av 
värdejusteringar i enlighet med förordning (EU) 2016/101 
om försiktig värdering, vilket innebär att avdrag görs mot- 
svarande 0,1 procent av värdet av bankens obligations-
portfölj. Per den 31 december 2018 uppgick detta avdrag 
till -1 (-1) mkr. 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp ökade under året 
med 293 mkr och uppgick till 8 696 (8 404) mkr. Riskvägda 
exponeringar erhålls genom att exponeringsbeloppet 
multipliceras med en riskvikt som är fastställd enligt 
tillsynsförordningen. Riskvikten avser att visa risken i 
engagemanget och riskvägt exponeringsbelopp utgör 
grund för kapitalkravsberäkning. 
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Tabell 1: Kapitaltäckning

Kapitaltäckning, mkr Def 2018-12-31 2017-12-31

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver    

Reservfond 1 954 1 804

Effekt införande IFRS9 -7 -

Fond för verkligt värde 804 872

Balanserad vinst eller förlust 67 -

Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition 79 150

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 897 2 826

Värdejusteringar -1 -1

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet -16 -

Avdrag för innehav av kärnkapitalinstrument (CRR art. 46) -998 -1 111

Kärnprimärkapital 1 1 883 1 714

Supplementärt kapital - -

Totalt kapital (kapitalbas) 1 883 1 714

     

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 2 8 696 8 404

Minimikapitalkrav (Pelare I) 696 672

Internt bedömt kapitalbehov (Pelare II) 399 468

     

Kärnprimärkapitalrelation, % (lagkrav 4,5%) 21,65% 20,39%

Primärkapitalrelation, % (lagkrav 6%) 21,65% 20,39%

Total kapitalrelation, % (lagkrav 8%) 3 21,65% 20,39%

     

Institutsspecifikt buffertkrav 4 12,5% 12,5%

   varav minikrav 8,0% 8,0%

   varav krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5%

   varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert 2,0% 2,0%

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

     

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 5    

Överskott av kapital 1 187 1 041

Överskott av kapital inkl. buffertkrav 796 663

Överskott av kapital inkl. buffertkrav och intern bedömt kapitalbehov 397 195

Riskvägt exponeringsbelopp 2018-12-31 2017-12-31

Kreditrisk 8 061 7 778

Avvecklingsrisk -                       -

Valutarisk -                        -

CVA risk 3 0

Operativ risk 632 625

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 8 696 8 404

     

Kapitalbaskrav 2018-12-31 2017-12-31

Kreditrisk 645 622

Avvecklingsrisk - -

Valutarisk - -

CVA risk 0 0

Operativ risk 51 50

Totalt minimikapitalbaskrav 696 672

     

  2018-12-31 2017-12-31

Bruttosoliditetgrad 6 13,1% 13,5%
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Definitioner och begrepp 
1) Kärnprimärkapital består av eget kapital reducerat för 
poster som inte får medräknas i kapitalbasen såsom imma-
teriella tillgångar, uppskjutna skattefordringar och värde- 
justeringar. Avdrag för värdejusteringar görs enligt den 
förenklade metod avseende finansiella instrument värde-
rade till verkligt värde som regleras i förordning (EU) 
2016/101 om 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 utdel-
ningar enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 
241/2014. Periodens förlust ingår alltid i kärnprimärkapitalet. 
Om resultatet är positivt men inte räknas in i kapitalbasen 
görs ett avdrag från kärnprimärkapitalet för specifika kredi-
triskjusteringar under perioden, i enlighet med förordning 
(EU) nr 183/2014. Detta avdrag anges på raden Förluster för 
innevarande år. 

2) Totalt riskvägt exponeringsbelopp är summan av expone-
ringar för kreditrisk, avvecklingsrisk, valutarisk, kreditvärdig-
hetsjusteringsrisk (CVA) och operativ risk som värderats och 
riskvägts enligt kapitaltäckningsregelverket. Med expone-
ringsbelopp avses tillgångsposter i och åtaganden utanför 

balansräkningen. Exponeringsvärdet för åtaganden utanför 
balansräkningen motsvarar 0-100 procent av nominellt 
belopp, beroende på risken i åtagandet. 
3) Total kapitalrelation är kvoten mellan total kapitalbas 
och riskvägt exponeringsbelopp uttryckt i procent. Legal 
miniminivå enligt tillsynsförordningen (pelare 1) uppgår till 8 
procent. 

4) Institutsspecifikt buffertkrav avser summan av krav på 
kärnprimärkapital enligt tillsynsförordningen plus tillämpliga 
buffertkrav. Anges som procentandel av riskvägt exponer- 
ingsbelopp. 

5) Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 
avser kärnprimärkapital efter avdrag för kapital som används 
för att uppfylla kapitalbaskravet enligt pelare 1. Anges som 
procentandel av riskvägt exponeringsbelopp. 

6) Bruttosoliditetsgrad är ett icke-riskviktat mått som anger 
kvoten mellan primärkapital och totala tillgångar inklusive 
poster utanför balansräkningen.

Tabell 1: Kapitaltäckning fortstättning
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4.1 Upplysning om kreditrisk – pelare 1 
Sörmlands Sparbank beräknar kapitalkrav för kreditrisk 
enligt schablonmetoden. Exponeringsvärdet för kreditrisk 
inkluderar följande poster efter avdrag för reserveringar: 
Tillgångsposter i balansräkningen, poster utanför balans-
räkningen upptaget till nominellt belopp multiplicerat med 
tillämplig konverteringsfaktor samt motpartsrisk i derivat-
kontrakt.

Vid tillämpning av schablonmetoden finns sjutton expo-
neringsklasser. Respektive exponeringsklass kan ha ett 
flertal olika riskvikter i enlighet med tillsynsförordningen. 
I tabell 2 lämnas upplysningar om Sörmlands Sparbanks 
kreditriskexponeringar per exponeringsklass. I tabell 3 
lämnas upplysningar om exponeringsklasser och riskvikt 
exklusive derivat.

Tabell 2 Specifikation av exponeringar 

Exponeringsbelopp, riskexponeringsbelopp och minimikapitalkrav, mkr 

Offentliggörandei enlighet med FFFS 2014:12 Exponeringsbelopp Riskexponeringsbelopp Minimikapitalkrav

Kreditrisker enligt schablonmetoden 15 402 8 061 645

Exponeringar mot nationella regeringar eller central-
banker

13 0 0

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelse-
organ och myndigheter

883 0 0

Exponeringar mot institut 1 314 123 10

Exponeringar mot företag 3 737 3 551 284

Exponeringar mot hushåll 2 898 2 018 161

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 5 195 1 737 139

Fallerande exponeringar 21 23 2

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 882 88 7

Aktieexponeringar 297 368 29

Övriga poster 163 153 12

Avvecklingsrisk -   -  -

Valutarisk  -  -  -

Kreditvärdighetsjustering (CVA) 11 3 0

Operativ risk enligt schablonmetoden  - 632 51

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 15 412 8 696 696

Exponeringar mot nationella regeringar och  
centralbanker 
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker 
utgörs huvudsakligen av exponeringar mot svenska staten 
och erhåller riskvikt 0 procent. Merparten av exponering-
arna är hänförliga till likviditetsportföljen. 

Exponeringar mot delstatliga och lokala självstyrelse-
organ och myndigheter 
Exponeringar mot delstatliga och lokala självstyrelseorgan 
och myndigheter avser svenska kommuner och erhåller 
riskvikt 0 procent. 

Exponeringar mot institut 
Exponeringar mot institut avser exponeringar mot banker, 
kreditmarknadsbolag och värdepappersföretag. Riskvikt 

baseras på institutets kreditvärdighet och exponeringens 
löptid. I de fall kreditvärdering saknas härleds riskvikt från 
kreditvärdigheten för staten där institutet har sin hemvist. 
Exponeringarna riskviktas till 0 och 20 procent och är till 
största delen hänförliga till bankens övernattdeponering 
samt innehav i finansportföljen. 

Exponeringar mot företag 
Exponeringar mot företag utan kreditvärdering erhåller en 
riskvikt på 100 procent. 

Exponeringar mot hushåll 
Exponeringar mot hushåll avser primärt exponeringar mot 
privatpersoner avseende konto- och kortkrediter, privatlån. 
Exponeringarna erhåller riskvikt 75 procent. 
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Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 
Exponeringar med säkerhet i fastighet för bostadsfast-
igheter och bostadsrätter utgör Sörmlands Sparbanks 
största exponeringsklass. Exponeringarna erhåller riskvikt 
35 procent för den del av exponeringen inom fastighetens 
värde enligt CRR regelverket. Överskjutande exponering 
erhåller en riskvikt på 100 procent. 

Fallerande exponeringar 
Fallerande exponeringar avser fordran som är förfallen 
sedan mer än 90 dagar eller när det är osannolikt att 
gäldenären kommer att kunna betala sina kreditförplik-
telser. Fallerande exponeringar utan säkerhet erhåller 
riskvikt 150 procent om värdejustering (reservering) har 
gjorts med mindre än 20 procent av exponeringsvärdet 
före värdejustering. I de fall värdejusteringen är 20 
procent eller högre, erhålls riskvikt 100 procent. Falle-
rande exponeringar som är fullt ut säkrade genom panträtt 
i bostadsfastighet eller bostadsrätt erhåller riskvikt 100 
procent. 

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 
Säkerställda obligationer hänförs till en egen exponerings-
klass och riskvikten baseras på obligationens specifika 
kreditvärdering. Sörmlands Sparbanks exponeringar i 
form av säkerställda obligationer är hänförliga till likvidi-
tetsportföljen och tilldelas riskvikt 10 procent. 

Aktieexponeringar 
Exponeringar mot aktier erhåller en riskvikt på 100 procent 
eller 1 250 procent. För Banken aktieinnehav i andra 
finansiella institut görs betydande avdrag i kapitalbasen 
vilket medför att aktieexponeringen i kapitaltäckningen är 
begränsad.

Övriga poster 
Sörmlands Sparbanks exponeringar i övriga poster avser 
materiella tillgångar, förutbetalda kostnader och fodringar 
på staten. Den genomsnittliga riskvikten för övriga poster 
uppgick till 94 procent.

Tabell 3 Exponeringsklasser, åtaganden före konverteringsfaktorer netto efter värdejusteringar och avsättningar 2018-12-31  

                 

mkr Riskvikt 

0% 10% 20% 35% 75% 100% 150% 1250% Summa

Nationella regeringar och centralbanker 12 - - - - - - - 12

Delstatliga eller lokala själv- 
stelseorgan och myndigheter

1 036 - - - - - - - 1 036

Institut 700 - 614 - - - - - 1 314

Företag - - - - - 3 905 - - 3 905

Hushåll - - - - 3 727 - - - 3 727

Säkrade genom panträtt i fast egendom - - - 5 201 - 25 - - 5 226

Fallerade exponeringar - - - - - 19 4 - 22

Säkerställda obligationer - 882 - - - - - - 882

Aktier - - - - - 290 - 6 297

Övriga poster 11 - - - - 153 - - 163

Summa 1 758 882 614 5 201 3 727 4 392 4 6 16 583
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4.1.2 Extern kreditvärdering 
Sörmlands Sparbank använder extern kreditvärdering 
från Standard & Poor’s för att bestämma riskvikten i 
finansportföljen för exponeringar mot nationella reger-
ingar och centralbanker, kommuner, företag, institut och 
säkerställda obligationer. När exponeringen avser ett 
specifikt emissionsprogram som åsatts kreditvärdering 
ska denna kreditvärdering tillämpas. Extern kreditvärd- 
ering mappas mot kreditkvalitetssteg enligt förordning 
(EU) 2016/1799, samt mot riskvikt enligt tillsynsförord-
ningen. Det finns sex olika kreditkvalitetssteg, varav 1 
innebär högsta möjliga kreditvärdering. För exponeringar 
där extern kreditvärdering används vid fastställande av 
riskvikt lämnas upplysningar i tabell 4. Som framgår av 
tabellen är exponeringarna av hög kreditkvalitet.

Tabell 4 Exponeringsvärde per kreditkvalitetsteg

Kreditkvalitetssteg Exponeringsvärde

mkr 2018-12-31 2018-12-31

1 1 429 961

2  - 166

3 - 57

4 - 21

5  - -

6  - 26

Summa: 1 429 1 230

4.1.3 Exponeringarnas geografiska spridning per  
exponeringsklass
Sörmlands Sparbanks är främst exponerad mot den 
svenska marknaden. Sett till relevanta exponeringar 
såsom definieras i beräkningar av kontracyklisk buffert är 
99,9 procent av exponeringen svensk per sista december 
2018.   

4.1.4 Exponeringar fördelade per bransch och motpart 
Upplysningar om exponeringarnas spridning per bransch 
återfinns i tabell 5. 
Sörmlands Sparbanks tillämpar, så långt som möjligt, den 
branschklassificering som görs av Statistiska Central-
byrån (SCB) avseende exponeringar.

Tabell 5 Redovisat bruttovärde och förlustreserv - branschfördelning

  2018-12-31

  
mkr

Redovisat 
bruttovärde Förlustreserv

Redovisat 
nettovärde

Utlåning till allmänheten      

Privatkunder 5 027 -22 5 005

Företagskunder 6 610 -105 6 505

Jordbruk, fiske, skog 1 523 -66 1 456

Tillverkning 252 -1 251

Offentlig sector 378 -7 370

Bygg 328 -1 327

Detaljhandel 332 -3 329

Transport 72 -1 71

Sjönäring 0 – 0

Hotell och restaurang 81 0 81

Informationsteknologi 21 0 20

Bank och försäkring 31 0 31

Fastighetsförvaltning 2 365 -15 2 350

Bostadsrättsföreningar 480 -1 480

Tjänstesektor 275 -1 273

Övrig utlåning till företag 473 -9 465

Utlåning till allmänheten exklusive Riksgälden och  
återköpsavtal till utlåning till allmänheten 11 637 -128 11 510
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4.1.5 Exponeringarnas fördelning på återstående löptid 
Exponeringarna fördelas i nedanstående tabell enligt 
avtalad återstående löptid. Med återstående löptid avses, 
för avtal med periodvis bundna villkor, löptid fram till nästa 
dag för villkorsändring. Transaktionskonton hänförs till 
intervallet 0-1 månad. Exponeringar utan löptid avser 
aktier och materiella tillgångar.

Tabell 6 Löptider för tillgångar och skulder - likviditetsexponering

Löptidsinformation 2018 Odiskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid

Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) 
samt förväntad tidpunkt för återvinning

På   
anfordran

Högst   
3 mån

Längre än 
3 mån men 
högst 1 år

Längre än 
1 år men 

högst 5 år
Längre  
än 5 år

Utan  
löptid

Summa 
nominella 

kassa-
flöden

Varav 
förväntad  

tid för 
 återvinning  

>12 mån

Tillgångar

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 11 – – – – – 11 –

Utlåning till kreditinstitut 1  316 – – – – – 1 316 –

Utlåning till allmänheten 434 170 679 2 627 7 632 – 11 542 10 259

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – – 63 1 190 176 – 1 429 1 366

Övriga tillgångar – – – – – 1 500 1 500 –

Summa tillgångar 1 761 170 742 3 817 7 807 1 500 15 798 11 625

Skulder

Skulder till kreditinstitut 105 9 50 80 – – 245 80

Inlåning fr allmänheten 11 674 337 438 26 12 476 26 

Upplåning fr allmänheten 19 – – – – – 19 –

Övriga skulder inkl. eget kapital 3 059 3 059 –

Summa skulder och eget kapital 11 798 346 488 106 – 3 059 15 798 106

Oredovisade lånelöften 1 019 – 868 – – – 1 887 –

Utfärdade finansiella garantier 61 61 –

Total skillnad -11 118 -176 -614 3 711 7  807 -1 559 -1 949 11 518

Löptidsinformation 2017 Odiskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid

Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) 
samt förväntad tidpunkt för återvinning

På 
 anfordran

Högst   
3 mån

Längre än 
3 mån men 
högst 1 år

Längre än 
1 år men 

högst 5 år
Längre  
än 5 år

Utan  
löptid

Summa 
nominella 

kassa-
flöden

Varav 
förväntad 

tid för  
återvinning  

>12 mån

Tillgångar

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 13 – – – – – 13 –

Utlåning till kreditinstitut 879 – – – – – 879 –

Utlåning till allmänheten 376 183 471 2 410 7 069 10 510 9 479

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 134 910 160 1 204 1 070

Övriga tillgångar 1 635 1 635 –

Summa tillgångar 1 268 317 471 3 320 7 229 1 635 14 240 10 549

Skulder

Skulder till kreditinstitut 5 8 – 65 – – 79 65

Inlåning fr allmänheten 10 438 365 273 38 11 115 38

Upplåning fr allmänheten 22 – – – – – 22 –

Övriga skulder inkl. eget kapital – – – – – 3 025 3 025 –

Summa skulder och eget kapital 10 466 374 273 103 – 3 025 14 240 103

Oredovisade lånelöften 948 – 841 – – 1 789 –

Utfärdade finansiella garantier 66 – – – – – 66 –

Total skillnad -10 213 -57 -642 3 217 7 229 -1 390 -1 855 10 446

mkr

mkr



12 | SÖRMLANDS SPARBANK PELARE 3 RAPPORT 13 | SÖRMLANDS SPARBANK PELARE 3 RAPPORT

PELARE 3 RAPPORT

4.1.6 Motpartsrisk avseende derivatkontrakt
Motpartsrisk ingår i kreditrisk och avser risker kopplade 
till förändringar i marknadsvärdet för derivat varav risker 
kopplade valutaterminer är aktuella för Sörmlands Spar-
bank. Exponering för valutakursrisk uppstår i samband 
med utlåning i utländsk valuta. Positionerna säkras med 
valutaterminer för att reducera valutarisken. För kapital- 
täckningsändamål tillämpar Sörmlands Sparbank mark-
nadsvärderingsmetoden utan beaktande av nettning. 
Summan av positivt marknadsvärde, upplupen ränta och 
belopp för framtida möjlig kreditexponering utgör bankens 
potentiella totala exponering för motpartsrisk vid falliss- 
emang. Belopp för framtida kreditexponering beräknas 
genom att kontraktets nominella belopp multipliceras med 
en riskfaktor. Storleken på riskfaktorn baseras på återstå-
ende löptid och typ av derivatinstrument. Total riskvägd 
exponering för CVA risk uppgick den 31 december 2018 
till 3 mkr.

Tabell 7 CVA risk 

CVA risk, mkr  

Exponeringsvärde (OTC kontrakt) 11

Riskexponeringsbelopp 3

Kapitalbaskrav 0,25

4.2 Kapitalkrav pelare 2 
I enlighet med lagstadgat minimikrav enligt pelare 1 ska 
kapitalbasen i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp 
uppgå till minst 8 procent. Utöver minimikapitalkravet 
håller banken kapital för andra risker som verksamheten 
är eller kan komma att bli exponerad för och som är resul-
tatet av bankens interna kapital- och likviditetsutvärdering 
(IKLU), som utförs inom pelare 2. Inom ramen för denna 
process gör banken egna bedömningar av sitt totala 
kapital- och likviditetsbehov. Kapitalutvärderingen syftar 
till att belysa risker som eventuellt underskattas vid beräk-
ning av kapitalbaskrav enligt pelare 1 samt att identifiera 
andra väsentliga risker än de som regleras i tillsynsförord-
ningen. Beräkningar görs i enlighet med Finansinspek-
tionens metoder för bedömning av enskilda risktyper inom 
pelare 2 och EBS riktlinjer. En bedömning görs även av 
eventuellt behov av att hålla en kapitalplaneringsbuffert. 
Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen är fram-
åtblickande och bygger på Sörmlands Sparbanks affärs-
plan, nuvarande och kommande regelverkskrav samt olika 
scenarioanalyser. Årligen, vid affärsplaneringsprocessen, 
beräknas kapitalbehov utifrån budget och prognoser 
vilka löper under en treårsperiod. Uppdatering av budget 
och prognos görs sedan löpande med den som bas. 
Kapitalbehovet baseras på det legala kapitalkravet för 
verksamhetens risker. Inför affärsplaneringsprocessen för 
banken en dialog med styrelsen kring kapitaliseringsnivå. 
Sörmlands Sparbank gör det konservativa antagandet 
om att alla risker är fullt ut positivt korrelerade. Sörmlands 
Sparbanks internt bedömda kapitalbehov uppgick per 
den 31 december 2018 till 399 mkr. 
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5. UTFALL KOMBINERAT BUFFERTKRAV 
Den 31 december 2018 uppgick Sörmlands Sparbanks 
kombinerade buffertkrav till 4,5 (4) procent. Då Spar-
banken huvudsakligen är exponerad mot den svenska 
marknaden får det kontracykliska buffertvärde i Sverige 
nästan fullt genomslag på det institutspecifika buffert-
kravet. Kapitalkonserveringsbufferten motsvarar 2,5 
procent av riskvägd exponering.

Tabell 8 Kontracyklisk buffert

 
 

Relevanta
kreditexponering

 
Kapitalkrav

Kontracyklisk kapital-
buffert

Fördelning på land      

Sverige 7 938 635 2,0%

Övrigt 8 1 0,0%

Totalt   Vägt snitt: 1,998%

       

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert, mkr  

Totalt riskvägd exponering   8 696  

Institutspecifik kontracyklisk buffert   1,998%  

Kontracykliska buffertkrav   174  

Tabell 9

Kapitalkonserveringsbuffert

Riskvägd exponering 8 696

Buffertkrav (%) 2,5%

Institutets kontracykliska buffertkrav 217

Tabell 10

Kombinerat buffertkrav

  procent mkr

Riskvägd exponering   8 696

     

Kontracyklisk buffert 1,998% 174

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 217

  4,5% 391
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6. UTFALL BRUTTOSOLIDITET 
Sörmlands Sparbanks bruttosoliditetsgrad minskade 
uppgick vid årets slut till 13,1 (13,5) procent. Bruttosolidi-
tetsmåttet följs upp löpande och rapporteras till Finans-
inspektionen. För mer information kring beräkningen av 
bankens bruttosoliditetsgrad, se tabell 9.

Tabell 9 Uträkning av bruttosoliditet

mkr 2018-12-31

Derivat: Aktuell ersättningskostnad 10

Derivat: Tillägg enligt marknadsvärderingsmetoden 2

Poster utanför balansräkningen, konverteringsfaktor på 20 % 173

Poster utanför balansräkningen, konverteringsfaktor på 50 % 477

Poster utanför balansräkningen, konverteringsfaktor på 100 % 2

Övriga tillgångar 14 755

Avdraget tillgångsbelopp, primärkapital -1 023

Summa bruttosoliditetsexponering 14 394

   

Primärkapital 1 883

 

Bruttosoliditet 13,1%

7. RISKER OCH RISKHANTERING 
I detta avsnitt redovisas Sörmlands Sparbanks mål och 
riktlinjer för riskhantering. Inom ramen för detta ingår 
övergripande mål, organisation, styrning, uppföljning och 
rapportering kopplat till bankens riskhantering. Vidare 
innehåller avsnittet specifika beskrivningar av styrning 
och hantering av bankens främsta risker. 
Styrelsen i Sörmlands Sparbank ställer sig bakom och 
anser att bankens beskrivning av dess riskhantering, som 
anges i detta dokument, är tillfredsställande. Härmed 
försäkras även att Sörmlands Sparbanks riskhante-
ringssystem är ändamålsenliga i förhållande till bankens 
riskprofil och riskstrategi.

7.1 Mål och policy
All affärsverksamhet är riskexponerad och Sörmlands 
Sparbanks mål och policy är att begränsa påverkan av 
dessa risker på resultatet. Sörmlands Sparbanks risk-
benägenhet är låg och all volymtillväxt sker under kon-
trollerat och medvetet risktagande. Den riskhantering 
som tillämpas har som uppgift att upprätthålla balans 
mellan risk och avkastning. Detta sker genom aktiv 
hantering av risker i form av övervakning, fortlöpande 
uppföljning och kontroll.

7.2 Styrelse
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Sparbankens
organisation, förvaltning och den verksamhet som bedrivs
för att skapa en långsiktig och hållbar affär med sund och
balanserad riskkultur. 

Styrelsen ska enligt Sparbankens reglemente bestå av
lägst fem och högst elva ledamöter. Bland dessa räknas
de stämmovalda ledamöterna, de två arbetstagarrep-
resentanterna samt den verkställande direktören in. Verk-
ställande direktören väljs inte av sparbanksstämman utan
har sin plats i styrelsen enligt sparbankslagen.
Medarbetarna i sparbanken företräds av två arbetstagar-
representanter. Den fackliga organisation som
sluter kollektivavtal anmäler till styrelsen, enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda,
två arbetstagarrepresentanter som valts att företräda
medlemmarna.
De stämmovalda ledamöterna, med undantag för verk-
ställande direktör Sören Schelander samt utsedda arbets-
tagarrepresentanter, anses som oberoende i förhållande
till sparbanken och ledningen. En jämn fördelning mellan
kvinnor och män eftersträvas i styrelsen och sedan spar-
banksstämman 2018 är fördelningen 45 procent kvinnor
och 55 procent män. Vid sparbanksstämman omvaldes 
Birgitta Johansson-Hedberg som styrelsens ordförande. 
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Josefin Lindstrand, David Ekberg, Bo Ljungström och 
Annika Wijkström omvaldes som ledamöter, Peter Söder-
ström nyvaldes. Bettina Johansson och Magnus Wärulf  
utgör sparbankens arbetstagarrepresentanter. Styrelsens
sekreterare är inte medlem av styrelsen men närvarar vid
styrelsens möten. Vid diskussioner eller beslut där det kan 
föreligga jäv, andra intressekonflikter, eller där det annars 
inte är lämpligt att närvara, närvarar inte den eller de av 
ledamöterna, arbetstagarrepresentanterna, verkställande 
direktören eller styrelsens sekreterare som är berörd.

7.2.1 Styrelseutskotten
Styrelsen har inrättat följande fasta utskott: kreditutskottet,
risk- och revisionsutskottet samt ersättningsutskottet.
Utskottens möten protokollförs och rapporteras löpande
till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

7.2.2 Risk- och revisionsutskottet
Risk- och revisionsutskottet är ett beredande organ som
inför styrelsen, och i enlighet med en instruktion som är
antagen av styrelsen, bereder frågor om riskstrategi,
riskhantering, regelefterlevnad, intern- och externrevi-
sionsfrågor samt frågor avseende finansiell rapportering.
Avrapportering sker alltid vid varje styrelsemöte.  
I utskottets uppgifter ingår bland annat att
• övervaka sparbankens finansiella rapportering samt 

lämna rekommendationer och förslag för att säker-
ställa rapporteringens tillförlitlighet samt att den är 
förenlig med tillämpliga redovisningspolicyer och 
principer

• hålla sig informerad om revisionen av årsredovisning-
ensamt om slutsatserna av Revisorsinspektionens 
kvalitetskontroll

• informera styrelsen om resultatet av revisionen och 
på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella 
rapporteringens tillförlitlighet

• granska att de interna och externa revisorernas 
arbete bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfreds-
ställande sätt

• följa upp riskhantering och intern kontroll i spar-
banken genom att kontrollfunktionerna rapporterar 
sina rapporter

• övervaka uppföljning av utestående iakttagelser från 
kontrollfunktionerna

• bereda förslag till beslut om samtliga styrande regel-
verk som ska antas av sparbankens styrelse samt 
lämna sin rekommendation till styrelsen genom att 
tillstyrka eller avstyrka förslag till styrande regelverk

• bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit, 
riskstrategi samt diskutera och utvärdera interna 
kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) samt lämna 
sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka 
eller avstyrka sådana förslag

• bereda förslag till beslut om större förändringar av 
sparbankens organisation för intern kontroll samt 
lämna sin rekommendation till styrelsen genom att 
tillstyrka eller avstyrka sådana förslag

• Övervaka sparbankens regelefterlevnad samt im- 
plementeringen av åtgärder som vidtas eller ska 
vidtas i anledning av identifierade regelbrott eller 
andra brister avseende regelefterlevnad i spar-
banken i samverkan med verkställande direktören 
och funktionen för regelefterlevnad

Under år 2018 bestod utskottet av utskottets ordförande
Josefin Lindstrand, dess vice ordförande Birgitta Johans-
son-Hedberg, Peter Söderström samt Annika Wijkström.
Risk- och revisionsutskottet har under år 2018 hållit 12
möten. Verkställande direktör är inte ledamot av utskottet 
men är adjungerad till samtliga möten, liksom riskchefen 
och chef  för funktionen för regelefterlevnad. Leda- 
möterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet 
av arbete med risk- och revisionsfrågor samt riskhante-
ring.

7.2.3 Kreditutskottet
Kreditutskottet utför bland annat, i enlighet med en instruk-
tion som är antagen av styrelsen, följande uppgifter
• bereda förslag till strategiska beslut avseende kredit-

verksamhetenoch kreditriskhantering samt lämna sin 
rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller 
avstyrka sådana förslag

• bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit 
och regelbundet utvärdera riskaptiten och uppdatera 
den om det behövs samt lämna sin rekommendation 
till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana 
förslag

• bereda förslag till beslut avseende kreditpropåer 
som ska beslutas av styrelsen samt lämna sin 
rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller 
avstyrka sådana förslag

• utvärdera och besluta om kreditpropåer inom dele-
gerat mandat från styrelsen

Under år av 2018 bestod kreditutskottet av utskottets
ordförande Bo Ljungström, dess vice ordförande Josefin
Lindstrand, Birgitta Johansson-Hedberg och David
Ekberg. Verkställande direktör är adjungerad vid utskott- 
ets möten, liksom sparbankens kreditchef. Ledamöterna i
utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete
med kreditfrågor.
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7.2.3 Ersättningsutskottet
Utskottet bereder, granskar och följer upp ersättnings-
frågor.
Beslut fattas av styrelsen. I utskottets uppgifter
ingår att se över ersättningspolicyn vid behov, dock minst
årligen samt säkerställa att en riskanalys utförs. Utskottet
ska även bereda förslag till:
• lön, pension och övriga förmåner för verkställande 

direktör och ställföreträdande verkställande direktör
• regler för förmåner och ersättningar till ledande 

befattningshavare
• förslag till årlig avsättning till och förändringar i 

avsättningskriterierna för sparbankens resultat- 
andelssystem avseende Stiftelsen Guldeken

• övriga ersättningsfrågor av principiell karaktär eller 
som annars innebär att sparbankens ersättnings-
regler frångås

Utskottet ska, inför styrelsens fastställande av ersättnings-
policy, utföra en oberoende bedömning av sparbankens
ersättningspolicy och ersättningssystem samt kontrollera
att dessa överensstämmer med en effektiv riskhantering
och är utformade för att minska risken för överdrivet risk- 
tagande. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande 
till såväl sparbanken som den verkställande ledningen. 

Vid utgången av 2018 bestod utskottet av utskottets 
ordförande Birgitta Johansson-Hedberg, dess vice ord- 
förande Josefin Lindstrand samt Annika Wijkström. 
Utskottet har under år under 2018 hållit 12 möten. Leda-
möterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet 
av arbete med ersättningsfrågor.

7.3 Intern styrning och kontroll samt riskhantering
Styrelsen ansvarar för att det finns rutiner för att identifiera
och definiera riskerna inom verksamheten samt för att risk-
tagandet mäts och kontrolleras. Grunden för ett väl funge-
rande riskarbete är en stark och gemensam riskkultur.
Styrelsen har under året arbetat vidare med att implemen-
tera sparbankens ramverk för intern styrning och kontroll, 
företagsstyrningssystemet, som anger principer och mål 
med den interna styrningen och kontrollen vilka baseras 
på styrelsens vision, mål och strategier för sparbanken.

Företagsstyrningssystemet syftar till att skapa en väl
fungerande styrning och kontroll som säkerställer att
sparbanken uppnår sina affärs- och verksamhetsmål på
ett effektivt sätt med ett kontrollerat risktagande och i
enlighet med gällande regelverk. Ramverket baseras på
komponenter som är tydligt och konkret utformade för att
samtliga medarbetare i sparbanken ska kunna tillgodo-
göra sig och efterleva innehållet.

Den interna styrningen och kontrollen ska vara effektiv
och anpassad till sparbankens organisation och verk-
samhet.

I de fall sparbanken har valt att lägga ut delar av den
väsentliga verksamheten ansvarar sparbanken för 
samtliga  delar och har interna regler för att säkerställa 

uppföljning och kontroll av sådan verksamhet.
Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna styrningen

och kontrollen. Styrelsen ansvarar för att regelbundet se
över och fastställa en plan för översyn och uppföljning av
ramverket och de interna reglerna.

Verkställande direktören ansvarar för att se till att den
interna styrningen och kontrollen implementeras i verk-
samheten i linje med styrelsens anvisningar.

7.3.1 Tre försvarslinjer
Sparbanken tillämpar ramverket om tre försvarslinjer som
definierar var i organisationen ansvar för och kontroll över
organisationens risktagande ska finnas.

Enligt ramverket placeras ansvar och kontroll för 
risktagande och regelefterlevnad inom den första 
försvarslinjen, det vill säga verksamheten inklusive 
verkställande direktör. Affärsverksamheten har fullt ansvar 
för risker som uppkommer i den egna verksamheten. Verk-
samheten ansvarar även för att utföra kontroller i spar-
bankens verksamhetsprocesser, så kallad egenkontroll. 
Andra försvarslinjen består av funktionerna för riskkontroll 
och regelefterlevnad, vilka är underställda verkställande
direktören. Tredje försvarslinjen består av funktionen för
internrevision som arbetar på styrelsens uppdrag och
utgör styrelsens oberoende kontrollorgan. Genom tredje
försvarslinjen granskas och utvärderas både första och
andra försvarslinjen.

7.3.1 Första försvarslinjen – Affärsverksamheten
En effektiv operativ struktur är viktig för styrningen av
sparbanken. Detta för att kunna upptäcka risker i tid samt
säkerställa en ändamålsenlig riskhantering. Riskhante-
ringen sker i första hand i den första försvarslinjen som
utgörs av verksamhetens affärs- och stödfunktioner, med
tydligt ansvar för varje avdelning.

I sparbankens ledning ingick från april 2018, förutom
verkställande direktören även ekonomi- och finanschefen,
kreditchefen, lokal bankchef  Katrineholm, lokal bankchef
Nyköping, kommunikations- och marknadschefen och
HR-chefen. Vid ledningens möten har även ansvariga för
funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll adjunge-
rats för att kunna ge råd och stöd inom dessa områden.

Till stöd för sitt arbete har verkställande direktören
inrättat en kommittéstruktur bestående av finanskommitté,
riskkommitté, projektkommitté, kommitté för sparbankens
samhällsengagemang samt en affärsledning.

7.3.2 Andra försvarslinjen – Kontrollfunktioner
I andra försvarslinjen återfinns funktionen för riskkontroll
respektive funktionen för regelefterlevnad. Dessa
funktioner är underställda verkställande direktör och utgör
i första hand dennes oberoende kontrollorgan. Andra 
försvarslinjen har inte ansvar för organisationens riskta-
gande men ska bistå verksamheten med råd och stöd och 
utföra oberoende kontroller för att säkerställa att risk- 
tagandet följer uppsatta limiter eller fastställd riskaptit och 
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efterlever externa och interna regelverk. Enligt externa 
regelverk har kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen 
även skyldighet och möjlighet att rapportera direkt till 
styrelsen.

7.3.3 Funktionen för regelefterlevnad
Funktionen för regelefterlevnad ansvarar för att ge råd och
stöd till ledning och verksamhet, att utifrån ett riskbaserat
förhållningssätt granska regelefterlevnaden inom spar-
bankens tillståndspliktiga verksamhet samt att utbilda
styrelse och medarbetare om befintliga och nya, interna
och externa regelverk. Funktionen är underställd den
verkställande direktören och rapporterar direkt till denne,
styrelsen och risk- och revisionsutskottet.

7.3.4 Funktionen för riskkontroll
Funktionen för riskkontroll ansvarar bland annat för att
analysera och rapportera alla väsentliga risker som spar-
banken exponeras för eller kan komma att exponeras för,
samt att kontrollera att de hanteras av berörda funktioner.
Funktionen är underställd den verkställande direktören
och rapporterar direkt till denne, styrelsen och risk- och
revisionsutskottet.

7.3.5 Tredje försvarslinjen – Internrevision
IInternrevisions arbete syftar till att skapa förbättringar i
verksamheten genom utvärdering av intern styrning, risk-
hantering och kontroll. Internrevision är direkt underställd
sparbankens styrelse. Funktionen rapporterar direkt till
styrelsen samt till risk- och revisionsutskottet.
Samtliga sparbankens aktiviteter omfattas av internrevi-
sions arbete. Internrevision utvärderar huruvida sparban-
kens ledning säkerställer att affärsverksamhetens
kontroller och riskhanteringsprocesser är effektiva, att
styrningsprocesserna och organisationen är ändamålsen-
liga samt stödjer sparbankens affärssyften. Den arbetar
även i förebyggande syfte med att föreslå förbättringar
i den interna kontrollen. Styrelsen fattade under 2017
beslut om att etablera funktionen internt, rekrytering har
pågått under 2018 och sparbankens chef  för internrevi-
sion tillträdde sin tjänst i januari 2019.

7.3.6 Verkställande direktör
Verkställande direktören ansvarar, under styrelsens
överinseende, för att styrelsens strategiska inriktning
och andra beslut implementeras i verksamheten samt att
intern styrning, riskhantering och kontroll, IT-system, orga-
nisation och processer är tillfredsställande. Den verkstäl-
lande direktören representerar sparbanken externt i olika
angelägenheter och leder arbetet i sparbankens ledning
samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.
Verkställande direktören har möjlighet att delegera
arbetsuppgifter men ansvaret kvarstår hos den verk- 
ställande direktören oaktat eventuell delegering.
Verkställande direktör ansvarar för att hålla styrelsen
informerad om sparbankens verksamhet och för att se till

att styrelsen har nödvändigt och så fullständigt besluts-
underlag som möjligt. Denne håller även styrelsens
ordförande kontinuerligt informerad om verksamhetens
utveckling. Den verkställande direktören ingår i enlighet
med sparbankslagen i styrelsen.
Sören Schelander tillträdde som verkställande direktör
för sparbanken den 5 april 2018.

7.3.7 Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) 
I processen för intern kapital- och likviditetsutvärdering 
(IKLU) analyseras Sörmlands Sparbanks samtliga be- 
tydande risker som banken är, eller kan vara, exponerad 
för baserat på fastställda affärs-, finansierings- och 
verksamhetsplaner. Stresstester och scenarioanalyser 
baseras på ett antal makroscenarier för att analysera 
effekten av ogynnsamma förhållanden på kapital- och 
likviditetsbehovet. Denna samlade riskbedömning ligger 
sedan till grund för kapitalplaneringen. Det innebär att 
Sörmlands Sparbank håller kapital för de betydande 
riskerna för vilket kapital bedöms utgöra ett viktigt risk- 
absorberande element. Den enskilt största risken där 
kapital inte avsatts är likviditetsrisken då banken anser 
att denna risk inte kan hanteras genom avsättning av 
ytterligare kapital. Risken hanteras via uppsatta proak-
tiva processer för bevakning, eskalering, kontroller och 
finansieringsplaner samt av styrelsen fastställda policyer 
och aptiter.

7.4 Kreditrisker
Kreditrisk omfattar risken för att individer, företag, finans- 
iella institutioner och andra parter inte kommer att kunna 
leva upp till sina åtaganden och att eventuella säkerheter 
inte är tillräckliga för att täcka Sörmlands Sparbanks 
fordran. Detaljerade finansiella upplysningar om kredit-
risker och säkerhetsfördelning avseende lånefordringar 
lämnas i Sörmlands Sparbanks årsredovisning.

7.4.1 Styrning av kreditrisk 
Det yttersta ansvaret för Sörmlands Sparbanks kredit-
risk åligger styrelsen medan VD har ansvaret för den 
löpande förvaltningen. VD har delegerat delar av ansvaret 
för kreditrisk avseende utlåning till allmänheten till 
kreditchefen. 

7.4.2 Hantering och mätning av kreditrisk 
Hantering av kreditrisk bestäms av om kreditrisken 
hänförs till utlåning till allmänheten eller om kreditrisken 
avser övriga exponeringar, framförallt hänförligt till place-
ringar av likviditet.

Kreditpolicy – utlåning till allmänheten 
Sörmlands Sparbanks utlåning till allmänheten avser i 
huvudsak utlåning till företag och hushåll. Risken hanteras 
genom att samtliga kreditansökningar prövas genom en 
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bedömning av kreditsökandens återbetalningsförmåga 
och finansiella ställning samt en värdering av erhållen 
säkerhet. Risken hanteras vidare genom att hänsyn tas 
till motpartens samlade engagemang inklusive eventu-
ella medlåntagares engagemang. Bedömningen sker till 
största delen genom ett kreditregelverk med så kallad 
kreditscoring som ett centralt inslag. Hantering av kredit-
risker syftar till att reducera kreditförlusterna och målsätt-
ningen är att lånefordringar i största möjliga omfattning 
ska bestå av ett stort antal krediter med låg risk och god 
riskspridning. 

Finanspolicy 
Sörmlands sparbank håller en överlikviditet som placeras 
i kort utlåning och räntebärande värdepapper med 
motparter och emittenter inom stat, kommun och institut. 
Kreditrisken hanteras genom att exponeringarna prövas 
genom en bedömning av motpartens återbetalningsför-
måga och finansiella ställning samt motpartens officiella 
kreditbetyg från Standard and Poor’s. 

Koncentrationsrisk 
Kreditrelaterade koncentrationsrisker uppstår när enstaka 
individuella exponeringar, eller grupper av exponeringar, 
vars risk för fallissemang uppvisar en betydande grad av 
samvariation. Sörmlands sparbank följer upp koncentra-
tioner ur olika perspektiv som till exempel branscher samt 
större exponeringar mot enskilda kunder och grupper av 
kunder med inbördes anknytning. 

Per sista december 2018 uppgick den bedömda koncent- 
rationsrisken till 94 mkr. Av dess utgjordes 20 mkr av 
namnkoncentration, 23 mkr av branschkoncentration och 
51 mkr av geografisk koncentration. 

7.4.3 Säkerheter 
För att reducera kreditrisk samt koncentrationsrisk avse-
ende lånefordringar har Sörmlands sparbank säkerheter 
i form av pantbrev eller bostadsrätt vad gäller bostads-
krediter. Värdering av säkerhet vid utlåningstillfället samt 
bedömning av säkerhetsmassan i befintlig kreditportfölj 
grundas på standardiserade metoder och modeller för 
värdering. Värdering av säkerheter övervakas löpande 
för att säkerställa att exponeringen inte överstiger satta 
gränsvärden för maximal belåningsgrad. 

7.4.4 Kreditkvalitet 
Kreditkvaliteten avseende utlåning till allmänheten har 
varit stabil under året, även om en avmattning i bostads-
marknaden har noterats under 2018. 

Sörmlands sparbank tillämpar ett riskklassificerings-
system för att genomlysa kreditkvaliteten. Riskklassifice-
ringssystem består av ett antal system, processer och 
metoder som används för att kvantifiera kreditrisken. För 
hushållsexponeringar med säkerhet i fastighet skattas 

fallissemangssannolikhet (PD), förlustandel givet fallisse-
mang (LGD) samt exponering givet fallissemang (EAD). 
Klassificeringen baserar sig på statistiska modeller och 
beaktar, för att skatta sannolikheten för fallissemang, 
faktorer som betalningshistorik, antal medlåntagare och 
inlånade medel. Baserat på modellernas utfall tilldelas 
icke-fallerade exponeringar en av 22 riskklasser, där 
riskklass 21 utgör lägst risk och riskklass 0 högst risk. 
Förlustandelen givet fallissemang baseras i huvudsak på 
belåningsgraden, det vill säga säkerhetens värde i för- 
hållande till lånets storlek. 

7.4.5 Marknadsrisk 
Marknadsrisk hänförs till risken att Sörmlands sparbanks 
värde eller resultat påverkas negativt till följd av föränd-
ringar i räntor, valutakurser eller aktiepriser. Sörmlands 
sparbank innehar enbart aktier av strategiskt skäl där 
innehavet i Swedbank AB är det betydande, utöver det 
har banken en låg marknadsriskaptit och exponeras för 
marknadsrisker primärt i form av ränterisk.

7.4.6 Ränterisk 
Ränterisk uppkommer då räntebindningstider för till-
gångar och skulder inte sammanfaller och det verkliga 
värdet eller framtida kassaflöden påverkas av förändringar 
i marknadsräntor. 

Styrning av ränterisk 
Det yttersta ansvaret för Sörmlands sparbanks ränterisk 
åligger styrelsen medan VD har ansvaret för den löpande 
förvaltningen. 

Hantering och mätning av ränterisk 
Sörmlands sparbanks riskaptit kvantifierar ränterisken 
genom att skifta räntekurvan i enlighet med Finans-
inspektionens föreskrifter. Riskaptiten sätter ett tak på 
hur stor den negativa ekonomiska påverkan får uppgå 
till. Det stresstest som gav högst negativ påverkan per 31 
december 2018 var ett parallellskifte av räntekurvan med 
2 procentenheters ökning. Ett sådant parallellskifte ger en 
teoretisk omvärdering av balansräkningen med netto 124 
mkr i negativt ekonomiskt resultat. 

7.5 Likviditetsrisk
Likviditetsrisk motsvarar risken för att banken inte kan 
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten 
utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar 
avsevärt. 

7.5.1 Styrning av likviditetsrisk
Det yttersta ansvaret för bankens likviditetsrisk åligger 
styrelsen. Vd har ansvaret för den löpande förvaltningen, 
vilket innefattar likviditetshanteringen. Vd har delegerat 
löpande ansvaret för likviditetsrisk till Ekonomi- och 
Finanschef. Avseende likviditetshantering ansvarar 
bankens riskchef  för oberoende likviditetsriskkontroll 
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vilket inkluderar analys och kontroll samt modellvalidering. 
Samtliga riskaptitlimiter och policyförändringar beslutas 
av styrelsen och styrelsen ska minst årligen granska och 
godkänna strategier och riktlinjer som avser bankens 
hantering av likviditetsrisk.

7.5.2 Hantering av likviditetsrisk
Sparbankens styrelse har en låg tolerans för likviditets-
risker och banken ska därför effektivt kontrollera och 
begränsa dessa och hålla en betryggande marginal till 
regulatoriska krav. Likviditetsbuffertens storlek ska vara 
sådan att banken vid var tid med marginal uppfyller det 
regulatoriska kravet på likviditetstäckning (LCR) enligt 
kapitaltäckningsregelverket. 

Sparbanken håller en likviditetsbuffert av högkvalitativa 
likvida tillgångar som kan användas för att säkra bankens 
kortsiktiga betalningsförmåga och bankens likviditets-
täckningsgrad (LCR) beräknad i enlighet med kapital-
täckningsregelverket ska med marginal överstiga den 
regulatoriska gränsen. Sparbankens tillgängliga likviditet 
uppgick den 31 december 2018 till 2 632 mkr (1 797). De 
högkvalitativa tillgångarna utgörs av kassa, kommunobli-
gationer samt säkerställda obligationer. Likviditetstäck-
ningsgraden, LCR uppgick per 31 december 2018 till 406 
procent (350). 

Sparbankens likviditetshantering regleras i Finans- 
policyn, vilken antas av styrelsen. I dessa fastställs regler 
för hur hantering av likviditetsrisker ska organiseras, följas 
upp och rapporteras. Vidare ska policyn säkerställa att 
sparbanken alltid har en reserv av likvida tillgångar för 
att kunna möta perioder med särskild påfrestning på 
sparbankens likviditet. I policyn fastställer också styrelsen 
olika toleransnivåer för sparbankens likviditetsrisker. 

Sparbanken har också en beredskapsplan och åter-
hämtningsplan som anger vilka åtgärder som ska vidtas i 
den mån beslutade toleransnivåer uppnås. Rapportering 
av sparbankens aktuella likviditetssituation sker dagligen 
till den verkställande direktören och sparbankens riskchef. 
Sparbankens riskchef  ansvarar också för att följa upp 
sparbankens hantering och kontroll av likviditetsrisken. 
Sparbankens internrevision har till uppgift att granska och 
utvärdera sparbankens hantering och kontroll av likvidi-
tetsrisken. 

Sparbankens finansiering utgörs i huvudsak av inlåning 
från allmänheten samt eget kapital. Sparbankens likvi-
ditetsreserv består av sådana tillgångar att likviditet kan 
skapas på kort tid till förutsägbara värden. Sparbanken 
har en god tillgång på likviditet vilken i huvudsak består 
av kassa och tillgodohavanden hos andra kreditinstitut, 
kommunobligationer samt säkerställda obligationer. 
 
7.6 Operativ risk
Med operativ risk avses risken för att sparbanken föror-
sakas förluster till följd av ej ändamålsenliga eller fall-
erade processer, människor, system eller yttre händelser, 
inbegripet legala risker. De operativa riskerna motverkas 

och begränsas genom sparbankens ramverk för intern 
styrning, uppföljning och kontroll samt verkande för en 
sund riskkultur. Sparbanken har fastställt limiter och in- 
dikatorer med fastställda gränsvärden för exponering mot 
operativ risk. Styrelsen har även fastställt den riskaptit som 
exponeringen för operativa risker ska hållas inom. I syfte 
att följa upp, identifiera, mäta och värdera de operativa 
riskerna använder sig sparbanken av ett antal metoder. 
Dessa metoder är bl.a. risk- och kontrollutvärderingar, 
process för godkännande av nya produkter, tjänster, mark-
nader, processer, system samt större verksamhetsföränd-
ringar och omorganisationer, process för avvikelse- och 
incidenthantering, process för krishantering, beredskap 
och kontinuitetsplanering samt process för outsourcing. 
Metoderna syftar till att åtgärda och förebygga potentiella 
risker. Därutöver samlar sparbanken operativa förluster 
i en förlustdatabas, vilken gör det möjligt att lära av 
begångna fel. För att underlätta uppföljning och åtgärder 
delas de operativa riskerna in dels i olika riskkategorier 
med utgångspunkt i ursprung och dels i risktyper med 
utgångspunkt i orsak. Förlusten kan ha sitt ursprung i 
följande risker:

• Interna oegentligheter 
• Externa oegentligheter
• Personalrelaterade incidenter
• Skador på bankens tillgångar
• Affärsavbrott och systemfel
• Exekvering, leverans och processhantering

Inom respektive kategori definieras risken med utgångs-
punkt från orsak. Sparbankens funktion för Riskkontroll 
ansvarar för att tillse att verktyg och metoder för att 
hantera operativa risker tillhandahålls samt för att över-
vaka den operativa riskhanteringen.

7.7 Affärsrisk
Affärsrisk är risken att intjäningen försämras vilket främst 
kan hänföras till förändringar i volymer, räntemarginaler 
och andra prisförändringar avseende ut-och inlåning, ett 
försämrat provisionsnetto och att intjäningen inte räcker till 
för att täcka kostnaderna. 
Det övergripande ansvaret för sparbankens affärsrisk 
åligger styrelsen medan VD har ansvaret för den löpande 
förvaltningen. Riskaptiter och policyförändringar beslutas 
av styrelsen.  

7.8 Ersättningsrisk
Ersättningsrisk inbegriper samtliga ersättningar till 
anställda. Risken hänförs till att ersättningssystemet är 
utformat så att det inte främjar effektiv riskhantering och 
uppmuntrar ett överdrivet risktagande vilket leder till 
negativa effekter på resultat och kapital. Sparbanken har 
utformat ersättningen till anställda för att minimera ersätt-
ningsriskerna.

Bilaga: Upplysningar om kapitalbasen 
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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

 
tkr

Artilkel-
hänvisning

Kapitalinstrument och tillhörande  överkursfonder   26.1, 27, 28, 29

Varav: Instrumenttyp 1   EBA-förteckningen 26.3

Varav: Instrumenttyp 2   EBA-förteckningen 26.3

Varav : Instrumenttyp 3   EBA-förteckningen 26.3

Ej utdelade  vinstmedel 78 694 26.1 C

Ackumulerat  annat totalresultat  (och andra reserver) 2 818 766 26.1

Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse   26.1 f

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

  486.2

Minoritetsintressen (tillåtet belopp i  konsoliderat kärnprimärkapital)   84

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

  26.2

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 897 460 Summa  raderna 1-5a

     

Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp) -1 429 34, 105

Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)   36.1 b, 37

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)

-15 628 36.1 C,  38

Reserver   i   verkligt kassaflödessäkringar värde relaterade till vinster eller förluster påkassaflödesräk-
ningar

  33.1 a

Negativa belopp till  följd av beräkningen  av förväntade  förlustbelopp   36.1 d, 40, 159

Eventuell ökning i eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar (negativt belopp)   32.1

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

  33.1 b

Förmånsbestämda pensionsplaner (negativt  belopp)   36.1 e, 41

Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna kärnprimärkapitalinstrument (negativt belopp)   36.1 f, 42

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)

  36.1 g, 44

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)

-997 741 36.1 h, 43, 45, 
46, 49.2, 49.3, 79

Institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument 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)

  36.1 i, 43, 45, 47, 
48.1 b, 
49.1-49.3, 79

Tomt fält i EU    

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

  36.1 k

Varav: kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn (negativt belopp)   36.1 k i, 89-91

Varav: värdepapperiseringspositioner (negativt belopp)   36.1 k ii, 243.1 b, 
244.1 b, 258

Varav: transaktioner utan samtidig motprestation  (negativt belopp)   36.1 k iii, 379.3

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)

  36.1 C,  38, 48.1 a

Belopp som överskrider tröskelvärdet på 15 % (negativt belopp)   48.1

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

  36.1 i, 48.1 b

Tomt fält i EU    

Varav: uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader   36.1 C,  38, 48.1 a

Förluster för innevarande räkenskapsår (negativt  belopp)   36.1 a

Förutsebara   skatter  som  är  relaterade  till  kärnprimärkapitalposter  (negativt belopp)   36.1 I

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

  36.1 j
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Sammanlagda  lagstiftningsjusteringar av  kärnprimärkapital -1 014 798 Summa  raderna 7- 20a, 
21, 22 och 25a-27

Kärnprimärkapital 1 882 662 Rad 6 minus rad 28

     

Kapitalinstrument och tillhörande  överkursfonder   51, 52

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.

  486.3

Kvalificerande primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott (inbegripet  minoritetsin-
tressen som inte tas med i rad  5)  som  utfärdats av dotterföretag och innehas  v tredje part

  85, 86

Varav: instrument utfasning som utfärdats av dotterbolag och som omfattas av utfasning   486.3

Primärkapitaltillskott  före lagstiftningsjusteringar 0 Summa av raderna 30, 
33 och 34

     

Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna primärkapitaltillskottsinstrument (negativt belopp)   52.1 b, 56 a, 57

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)

  56 b, 58

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)

  56 C,   59, 60, 79

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)

  56 d, 59, 79

Tomt fält i EU    

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

  56 e

Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott 0 Summa  raderna 37-42

Primärkapitaltillskott 0 Rad 36 minus rad 43

Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott) 1 882 662 Summa av raderna 29 
och 44

     

Kapitalinstrument och tillhörande  överkursfonder   62, 63

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

  486.4

Kvalificerande kapitalbasinstrument som ingår i konsoliderat supplementärka pital (inbegripet minori-
tetsintressen och primärkapitaltillskottsinstrument som inte tas med i raderna 5 eller 34) som utfärdats 
av dotterföretag och innehas av tredje part

  87, 88

Varav: instrument utfasning som utfärdats av dotterföretag och som omfattas av utfasning   486.4

Kreditriskjusteringar   62 c och d

Supplementärkapital före lagstiftningsjusteringar 0  

     

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

  63 b i, 66 a, 67

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)

  66 b, 68

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)

  66 C,   69, 70, 79

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)

  66 d, 69, 79

Tomt fält i EU    

Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital 0 Summa  raderna 52-56

Supplementärkapital 0 Rad 51 minus rad 57

Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital) 1 882 662 Summa av raderna 45 
och 58

Totala riskvägda  tillgångar 8 696 054  
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Kärnprimärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 21,65% 92.2 a

Primärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 21,65% 92.2 b

Totalt kapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 21,65% 92.2 C

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 exponeringsbe-
loppet)

9,0% Kapitalkravsdirektivet  
128, 129, 130, 131, 
133

Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,5%  

Varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 2,0%  

Varav: krav på systemriskbuffert 0,0%  

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

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det riskvägda expone-
ringsbeloppet)

13,65% Kapitalkravsdirektivet  128

[ej relevant i EU-förordningen]    

[ej relevant i EUförordningen]    

[ej relevant i EU-förordningen]    

     

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 posi-
tioner)

1 287 345 36.1 h, 46, 45 
56 C,  59, 60 
66 C,  69, 70

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)

  36.1 i, 45, 48

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)

  36.1 C,  38, 48

     

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

  62

Tak för inkludering av kreditriskjusteringar i supplementärkapitalet enligt schablonmetoden   62

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

  62

Tak för inkludering av kreditriskjusteringar i supplementärkapitalet enligt internmetoden   62

     

Nuvarande tak för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang   484.3, 486.2 
och 486.5

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

  484.3, 486.2 
och 486.5

Nuvarande tak för primärkapitaltillskottsinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang   484.4, 486.3 
och 486.5

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

  484.4, 486.3 
och 486.5

Nuvarande tak för supplementärkapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemang   484.5, 486.4 
och 486.5

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

  484.5, 486.4 
och 486.5
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