Kapitaltäckning
Banken lämnar i denna kapitaltäckningsrapport endast de upplysningar som krävs om
kapitalbas och kapitalkrav enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2014:12.
För bankens vidkommande bidrar reglerna till att stärka bankens motståndskraft mot
finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att
bankens kapitalbas (eget kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) med marginal ska
täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker,
marknadsrisker och operativa risker och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för
ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärdering
(IKU).
Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan)
som baseras på
» bankens riskprofil,
» identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,
» s k stresstester och scenarioanalyser,
» förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
» ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.
Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga
verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att
riskerna är korrekt beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med
viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till Institutets aktuella och framtida
kapitalbehov. Under året har inga förändringar skett.
Bankens lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i de nya kapitaltäckningsreglerna kan
summeras på följande sätt med specifikationer enligt nedan följande avsnitt;

Kapitalrelationer

31 december 2019

31 december 2018

21,81
21,81
21,81

22,59
22,59
22,59

31 december 2019

31 december 2018

432 479
432 479

425 533
425 533

31 december 2019

31 december 2018

130 000
256 301
-2 356
57 720
-444
-456
-8 286
432 479

130 000
255 750
0
57 720
0
-994
-16943
425 533

Procent

Kärnprimärkapitalrelation
Primärkapitalrelation
Totalkapitalrelation

Kapitalbas
Tkr

Kärnprimärkapital
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas netto

Kapitalbas
Tkr

Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital
Ej utdelade vinstmedel
Fond för verkligt värde
Övriga reserver
(-) Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster
(-) Avdrag immateriella tillgångar
(-) Underskott i kreditriskjusteringar för förväntade förluster (internmetod)
Total kapitalbas netto

Riskvägt belopp

31 december 2019

31 december 2018

1 802 081
13 695
12 252
743 196
993 617
39 321

1 712 761
0
0
729 092
957 434
26 235

180 546
38
38

170 636
25
25

1 982 665

1 883 422

31 december 2019

31 december 2018

Kapitalkrav för kreditrisk
- varav internmetoden
Kapitalkrav för operativ risk
Kapitalkrav för marknadsrisk
- varav kreditvärdighetsjusteringsrisk
Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert
Kapitalkrav för kontracyklisk buffert
Justering enligt övergångsregler (internmetod)

144 166
144 166
14 444
3
3
49 567
49 547

137 021
137 021
13 651
2
2
47 085
37 651
-

Summa kapitalbaskrav

257 727

235 410

Tkr

Riskvägt belopp för kreditrisk (internmetod)
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker
Exponeringar mot institut
Exponeringar mot företag
Exponeringar mot hushåll
Övriga motpartslösa tillgångar
Riskvägt belopp för operativ risk (schablonmetod)
Riskvägt belopp för marknadsrisk
- varav kreditvärdighetsjusteringsrisk
Summa riskvägt belopp

Kapitalbaskrav
Tkr

