Offentliggörande av periodisk information om kapitalbas, kapitaltäckning och kapitalkrav, Sala Sparbank, org nr
579500-4133
i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12)
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Reglerna syftar till att stärka bankens förmåga att klara finansiella förluster och hantera turbulenta perioder på de
finansiella marknaderna. Ytterst syftar det till att skydda bankens kunder. Reglerna innebär att kapitalbasen med
marginal ska täcka de förskrivna kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Därutöver ska
kapitalbasen täcka ytterligare risker banken identifierat i verksamheten i enlighet med den s.k. interna
kapitalutvärderingen
Upplysningar om kapitalbas
SEK Tkr
Kärnprimärkapital: Instrument och reserver

Förordning (EU) nr
575/2013
Artikelhänvisning

2021-03-31

1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder

26.1, 27, 28, 29

Varav: Aktiekapital

EBA-förteckningen 26.3

Varav: Överkursfond

EBA-förteckningen 26.3

2 Ej utdelade vinstmedel
Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver, för att inkludera orealiserade vinster och förluster enligt
3
tillämpliga redovisningsstandarder)
3a
Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse
Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.3 och tillhörande överkursfonder som omfattas av
4
utfasning från kärnprimärkapitalet
5 Minoritetsintressen (tillåtet belopp i konsoliderat kärnprimärkapital)
Årsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som har verifierats av personer som
5a
har en oberoende ställning
6 Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

26.1 c
976 387

26.1
26.1 f
486.2
84
26.2

976 387

Summa radrna 1-5a

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
7 Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp)

-744

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

34, 105
36.1 b, 37

9 Tomt fält i EU
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, utom sådana som uppstår till följd av
10 temporära skillnader (netto efter minskning för tillhörande skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda)
(negativt belopp)
11 Reserver i verkligt värde relaterade till vinster eller förluster på kassaflödessäkringar

36.1 c, 38

12 Negativa belopp till följd av beräkning av förväntade förlustbelopp

36.1 d, 40, 159

13 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
14
egen kreditstatus
15 Förmånsbestämda pensionsplaner (negativt belopp)

32.1

16 Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna kärnprimärkapitalinstrument (negativt belopp)
Direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn
17 med vilka institutet har ett korsvis ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas
(negativt belopp)
Institutes direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella
18 sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter
godtagbara korta positioner) (negativa belopp)
Institutes direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella
19 sektorn i vilka institutet en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara
korta positioner) (negativa belopp)
20 Tomt fält i EU
Exponeringsbelopp för följande poster som är kvalificerade för en riskvikt på 1 250 % när institutet väljer
20a
alternativet med avdrag
20b Varav: kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn (negativt belopp)

33.1 a

33.1 b
36.1 e, 41
36.1 f, 42
36.1 g, 44

-73 263

36.1 h, 43, 45, 46, 49.2, 49.3,
79,
36.1 i, 43, 45, 47, 48.1 b, 49.149.3, 79,

36.1 k
36.1 k i, 89-91
36.1 k ii

20c

Varav: värdepapperiseringspositioner (negativt belopp)

243.1 b
244.1 b
258

20d Varav: transkationer utan samtidig motprestation (negativt belopp)
21

Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader (belopp över tröskelvärdet på 10
%, netto efter minskning för tillhörandeskatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) (negativt belopp)

22 Belopp som överskrider tröskelvärdet på 15 % (negativt belopp)
varav: Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella
23
sektorn när institutet har en väsentlig investering i de enheterna

36.1 k iii, 379.3
36.1 c, 38, 48.1 a
48.1
36.1 i, 48.1 b

24 Tomt fält i EU
25 Varav: uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader
25a

36.1 c, 38, 48.1 a

Förluster för innevarande räkenskapsår (negativt belopp)

36.1 a

25b Förutsebara skatter som är relaterade till kärnprimärkapitalposter (negativt belopp)
27

36.1 l

Avdrag från kvalificerade primärkapitaltillskott som överskrider institutets

36.1 j

primärkapitaltillskott (negativt belopp)

28 Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital

-74 007

29 Kärnprimärkapital

902 380

Summa radrna 7-20a, 22 och
25a-27
Rad 6 minus rad 28

Primärkapitaltilskott: Instrument
30 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder

51, 52

31 Varav: klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsstandarder
32 Varav: klassificerade som skulder enligt tillämpliga redovisningsstandarder
Belopp för kvalificerande poster som avses i artikel 484.4 och tillhörande överkursfonder som omfattas av
33
utfasning från primärkapitaltillskottet

34

486.3

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

85, 86

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

486.3
Summa av raderna 30, 33 och
34

36 Primärkapitaltillskott före lagstiftningsjusteringar
Primärkapitaltillskott: lagstiftningsjusteringar
37 Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna primärkapitaltillskottsinstument (negativt belopp)
Direkta, indirekta och syntetiska innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella
38 sektorn med vilka institutet har ett korsvist ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutet kapitalbas
(negativt belopp)
Direkta och indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka
39 institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet 10 %, netto efter godtagbara korta
positioner) (negativt belopp)
Institutes direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i
40 vilka institutet har en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta
positioner) (negativa belopp)
41 Tomt fält i EU
Avdrag från kvalificerade supplementärkapitalinstrument som överskrider institutets supplementärkapital
42
(negativt belopp)
43 Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott

52.1 b, 56 a, 57
56 b, 58

56 c, 59, 60, 79

56 d, 59, 79,

56 e
Summa av raderna 37 - 42

44 Primärkapitaltillskott

Rad 36 minus rad 43

45 Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)

902 380

Summa av raderna 29 - 44

Supplementärkapital: instrument och avsättningar
46 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder
Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.5 och tillhörande överkursfonder som omfattas av
47
utfasning från supplementärkapitalet
Kvalificerande kapitalinstrument som ingår i konsoliderat supplementärkapital (inbegripet minoritetsintressen
48 och primärkapitaltillskottsinstrument som inte tas med i rad 5 eller 34) som utfärdats av dotterföretag och
innehas av tredje part
49 Varav: instrument som utfärdats av dotterföretag och som omfattas av utfasning

62, 63

50 Kreditriskjusteringar

62 c och d

486.4
87, 88
486.4

51 Supplementärkapital före lagstiftningsjuteringar
Supplementärkapital: lagstiftningsjusteringar
52
53

54

55
56

Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna supplementärkapitaltillskottsinstument och efterställda lån
(negativt belopp)
Innehav av supplementärkapitaltillskottsinstrument 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 supplementärkapitaltillskottsinstrument och efterställda lån i enheter i den
finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet 10 %, netto
efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)
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

63.b i, 66 a, 67
66 b, 68

66 c, 69, 70, 79

66 d, 69, 79

57 Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital

Summa av raderna 52 - 56

58 Supplementärkapital
59 Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)

Rad 51 minus rad 57
902 380

Summa av raderna 45 och 58

Minimikapitalkrav och riskvägda exponeringsbelopp
TSEK

2021-06-30
Riskvägt
exponeringsbelopp
Kapitalbaskrav

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker

-

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter

-

Exponeringar mot offentliga organ

-

Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker

-

Exponeringar mot internationella organisationer
Exponeringar mot institut

9 658

120 723

Exponeringar mot företag

75 341

941 762

Exponeringar mot hushåll

84 100

1 051 249

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

74 062

925 771

varav bostadsfastigheter

74 062

925 771

varav motpartsrisk

varav kommersiella fastigheter
Fallerande exponeringar
Exponeringar som är förenade med särskilt hög risk
Exponeringar i form av säkerställda obligationer

14 706

199
1 213

Poster som avser positioner i värdepapperisering

-

Exponeringar mot institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg

-

Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar

2 483
15 160
-

63 877

798 465

Aktieexponeringar

9 260

115 754

Övriga poster

3 006

37 580

320 716

4 008 947

Summa
Marknadsrisk enligt schablonmetoden
Positionsrisk

-

-

Stora exponeringar som överskrider gränsvärdena i artiklarna 384-390

-

-

Valutarisk

-

-

Avvecklingsrisk

-

-

Råvarurisk

-

Summa

0

Kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt schablonmetoden

864

0
10 800

Operativ risk
Operativ risk enligt schablonmetoden

19 252

240 653

Summa

19 252

240 653

340 832

4 260 400

Kronor

I relation till REA

Tillkommande kapitalbaskrav för övergångsregler
Totalt

Sammanställning: Kapital, Kapitalkrav, Kapitalbuffertar och Internt bedömt kapitalbehov
TSEK
Totala riskvägda tillgångar

4 260 400

Kapitalbas

902 380

21,18%

Varav Kärnprimärkapital

902 380

21,18%

Varav Primärkapital

902 380

21,18%

Kapitalbaskrav i Pelare 1 exklusive buffertkrav

340 832

8,00%

Varav kreditrisk

320 716

7,53%

0

0,00%

19 252

0,45%

Varav marknadsrisk
Varav operativ risk
Varav kreditvärdighetsjusteringsrisk
Tillägg för internt bedömt kapitalbehov i Pelare 2
varav irrbb
varav pensionsrisk
varav koncentrationsrisk

864

0,02%

139 983

3,29%

57 000

1,34%

0

0,00%

67 068

1,57%

Buffertkrav

106 510

2,50%

Varav kapitalkonserveringsbuffert

106 510

2,50%

Varav institutsspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

0

0,00%

Tillägg för preliminär Pelare II vägledning (P2G)

-

-

Summa krav

587 325

13,79%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert
Kapitalöverskott efter Pelare 1, 2 och buffertkrav

561 548

13,18%

315 055

7,39%

Bruttosoliditetsgrad

11,59%

