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Inledning
Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.
Regelverket förstärker kopplingen mellan risktagande och kapitalbehov och innebär
bland annat skärpta krav på bankers hantering av risk och offentliggörande av information. Detta är Swedbanks andra årliga rapport rörande riskhantering och kapitaltäckning enligt det nya regelverket.

Den här rapporten omfattar Swedbank Finansiell Företagsgrupp och avser förhållandena per 31 december 2008. Rapporten
publiceras på www.swedbank.com samtidigt som Swedbanks
årsredovisning publiceras. Information lämnas om kapitalbas,
kapitalkrav och riskhantering för de ur kapitaltäckningssynpunkt mest betydande företagen, dotterbolagen och finansiella företagsgrupperna i Swedbank: Swedbank AB, Swedbank
Hypotek och Baltisk Bankrörelse (Hansabank Finansiell Före-

tagsgrupp). I rapporten kommer hela företagsnamn anges när
juridisk enhet avses. Avses moderbolaget, Swedbank AB, kan
även benämningen moderbolag användas. Avses Swedbank
Finansiell Företagsgrupp kommer benämningen Swedbank att
användas. För OJSC Swedbank och CJSC Swedbank Invest används beteckningen Swedbank Ukraina samt för OAO Swedbank används beteckningen Swedbank Ryssland.

Bakgrund och regelverk
grad än tidigare, kopplat till bankens nuvarande och framtida
riskprofil, egen riskmätning och bedömning av riskkapitalbehov. IRK-metoden kan endast användas av banker med sofistikerade och välutvecklade riskmätningsprocesser. En förutsättning för att en bank ska få tillämpa IRK-metoden är att
Finansinspektionen godkänt detta. För banker som inte når upp
till den standard som krävs för IRK-metoden, kommer kapitalkravet att baseras på schablonmetoden, som har stora likheter
med de gamla reglerna, Basel 1. Utöver kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker, som funnits i bestämmelserna sedan
tidigare, har även ett kapitalkrav för operativa risker införts.
En annan av de viktigaste nyheterna i de nya reglerna är
kravet på att instituten upprättar och dokumenterar egna interna processer för att utvärdera sitt kapitalbehov (Pelare 2).
Alla relevanta riskkällor ska tas i beaktande vid bedömning av
det totala kapitalbehovet, det vill säga, inte enbart de som
redan ingår för att beräkna kapitalkravet för kredit-, marknadsoch operativa risker (Pelare 1). Vidare medför de nya reglerna
krav på att instituten ska offentliggöra omfattande information om risker, riskhantering och kapitalkrav (Pelare 3), vilket
görs med denna rapport.
Mer information om regelverket finns på www.fi.se.

Kapitaltäckningsregler
Regler om kapitaltäckning – det lagstadgade kapitalet –
uttrycker lagstiftarens uppfattning om hur mycket kapital
(kapitalbas) som ett kreditinstitut, till exempel en bank, måste
ha i förhållande till hur stora risker som institutet tar uttryckt i
form av riskvägda tillgångar. Den viktigaste delen i kapitalbasen är institutets egna kapital, men även vissa efterställda
skulder, till exempel förlagslån, får ingå. Det legala minimikravet stipulerar att kapitalbasen minst ska motsvara 8 procent
av de riskvägda tillgångarna.
En ny lag om kapitaltäckning och stora exponeringar, baserad på nya internationella regler (”Basel 2”), trädde i kraft den
1 februari 2007. Eftersom de nya reglerna medför stora förändringar jämfört med tidigare lagstiftning sker implementeringen stegvis under en treårsperiod fram till och med 2009
(övergångsreglerna). Övergångsreglerna innebär, bland annat,
att kapitalkravet minst måste motsvara 95 procent (2007), 90
procent (2008) respektive 80 procent (2009) av kapitalkravet
för kredit- och marknadsrisker beräknade enligt de tidigare
kapitaltäckningsreglerna, Basel 1.
Enligt det nya regelverket finns det två huvudsakliga metoder för att beräkna kapitalkravet för kreditrisker, schablon
metoden och IRK-metoden. I IRK-metoden är kapitalkravet, i högre
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Kapitalbas och kapitalkrav
Swedbank ska upprätthålla en effektiv kapitalbas som till sin storlek och struktur
säkerställer en hög avkastning på eget kapital, samtidigt som Swedbank även
under besvärliga omvärldsförhållanden ska uppfylla det legala minimikapitalkravet
och fortsatt ha åtkomst till en kostnadseffektiv finansiering på
kapitalmarknaderna.

Inledning
Swedbanks kapitalisering, det vill säga kapitalbasen i förhållande till riskexponeringen uttryckt som riskvägda tillgångar,
ska vara avvägd så att den är på en lämplig nivå för att bedriva
och utveckla verksamheten.
Reglerna om kapitaltäckning uttrycker lagstiftarens krav på
hur mycket kapital, kapitalbas, som en bank måste ha i förhållande till storleken på de risker som tas. Den viktigaste delen i
kapitalbasen är det egna kapitalet, men även efterställda skulder såsom förlagslån kan ingå.
Kapitalkravet ska enligt de nya kapitaltäckningsregler som
trädde i kraft under 2007 kopplas till Swedbanks nuvarande
och framtida riskprofil, egen riskmätning och bedömning av
riskkapitalbehov. Utöver explicit kapitalkrav för kredit-, marknadsoch operativa risker (Pelare 1) ska samtliga övriga risker, exem-

pelvis koncentrationsrisker, intjäningsrisk och strategiska risker beaktas vid bedömningen av kapitalbehovet (Pelare 2).
Eftersom det handlar om stora förändringar jämfört med tidigare regelverk, sker implementeringen stegvis under en treårsperiod fram till och med 2009. Detta innebär bland annat att de
legala kraven på kapitalbasens storlek under övergångsperioden
till stor del baseras på kraven beräknade enligt de tidigare kapitaltäckningsreglerna.
Kapitalkravet enligt Pelare 1 med hänsyn till övergångsreglerna framgår av avsnittet Kapitaltäckning – minimikapitalkrav
enligt Pelare 1, se sidan 3, medan den interna kapitalutvärderingen som syftar till att beskriva Swedbanks totala kapital
behov enligt Pelare 2 beskrivs i avsnittet Intern kapitalutvärdering – Pelare 2, se sidan 5.
Måltal
De finansiella måltal som styrelsen har beslutat om som främst
rör kapitalisering av den finansiella företagsgruppen är kapitaltäckningsgrad, primärkapitalrelation och utdelningsgrad. Kapital
täckningsgraden ska lägst motsvara den nivå som vid varje
tidpunkt bedöms lämplig för att behålla en uthållig finansiell
stabilitet och för att utveckla verksamheten. I juli 2008 fattade
styrelsen beslut om nytt mål för primärkapitalrelationen.

KREDITINSTITUTENS RATING swedbank hypotek
Moody’s Standard & Poor’s Fitch

Säkerställda obligationer

Aaa

Icke säkerställda obligationer,
långfristig rating
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Det nya målet baseras på full effekt av det nya kapitaltäckningsregelverket och innebär att primärkapitalrelationen ska
vara inom intervallet 8,5 till 9,0 procent. Det tidigare målet,
som baserades på övergångsreglerna i kapitaltäckningsregelverket, var en primärkapitalrelation på omkring 6,5 procent.
Utdelningen ska uppgå till omkring 40 procent av årets resultat, rensat för engångsposter. Utdelningens storlek tar sin
utgångspunkt i den senaste utdelningen och bestäms med
hänsyn till förväntad resultatutveckling, det kapital som bedöms nödvändigt för att utveckla verksamheten samt marknadens avkastningskrav.

Kapitaltäckning i Swedbank
finansiell företagsgrupp per 2008-12-31
mkr

Basel 2 med
övergångsregler

Basel 2 utan
övergångsregler

Pelare 1
Kapitalbas

102 943

102 943

Kapitalkrav

73 289

55 720

Överskott av kapital

29 654

47 223

Kapitaltäckningskvot
Riskvägt belopp

1,40

1,85

916 113

696 505

Primärkapitalrelation %*

8,1

10,7

Kapitaltäckningsgrad %*

11,2

14,8

* Exklusive tecknat men ej inbetalt kapital.

Rating
I och med att ratinginstitutens kreditvärderingsbetyg för ett
företag bland annat grundar sig på dess finansiella stabilitet
och bedömda riskprofil, påverkar Swedbanks kapitalisering
även dess rating. Swedbanks rating har framför allt betydelse
för Swedbanks finansiering på kapitalmarknaderna. Denna avser i första hand finansieringen av dotterbolaget Swedbank
Hypoteks utlåning mot säkerhet i bostadsfastigheter. Swedbank Hypotek erhöll under 2008 tillstånd att utge säkerställda
obligationer. Säkerställda obligationer lyder under en särskild
lagstiftning som är utformad för att säkerställa en hög kreditkvalitet. Swedbanks säkerställda obligationer har tilldelats
högsta möjliga rating, AAA, av både Moodys och Standard &
Poors. I Swedbank AB sker också upplåning som inte är säkerställd. De olika ratinginstitutens kreditbetyg för denna upplåning framgår av tabellen på föregående sida. Under 2008 har
Standard & Poors betyg för den icke säkerställda upplåningen
sänkts med ett steg och betyget från Moodys med två steg.
Ratinginstituten uppger att sänkningen beror på sämre makroekonomiska utsikter för Baltikum och farhågor om ökade kreditförluster för Swedbank till följd härav.
En god rating bidrar till att uppnå en kostnadseffektiv finansiering och att säkra tillgången till såväl de inhemska som internationella kapitalmarknaderna även under stressade mark-

Motsvarande tabell över kapitaltäckningen i Swedbank AB, Swedbank
Hypotek AB och Baltisk Bankrörelse återfinns i appendix på sidan 25.
I appendix finns också tabeller som ger mer detaljerad information
om kapitalkravet totalt och uppdelat per land, se sidan 27.

nadsförhållanden. Ratingen påverkar finansieringskostnaden
på så sätt att ju bättre betyg och högre upp på skalan desto
lägre blir den. Swedbanks aktuella rating är markerad i tabellen
på föregående sida.
Kapitaltäckning – minimikapitalkrav enligt Pelare 1
Enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar ska
kapitalbasen minst motsvara summan av kapitalkraven för
kredit-, marknads- och operativa risker. Enligt regelverket finns
det två huvudsakliga metoder att beräkna kapitalkravet för
kreditrisker; schablonmetoden och IRK-metoden. Enligt båda
metoderna hör varje exponering i form av ett avtal eller en
motpart till en riskklass. Skillnaden är att för schablonmetoden
anger regelverket ett begränsat antal riskvikter och riskklasser
medan exponeringsbelopp och riskvikt enligt IRK-metoden bestäms av en tvådimensionell riskskala med stöd av institutets
internt utvecklade riskklassificeringssystem.

Primärkapitalrelation

Kapitaltäckningsgrad
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%
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6
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4
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4

6

2
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2
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0

0

Utdelning och utdelningsgrad

2004 2005 2006 2007
Utdelning per stamaktie
Utdelning per preferensaktie

2008

Utdelningsgrad
Mål omkring
40 procent

2004 2005 2006

2007

2008*

Äldre regelverk
Övergångsregler
Nytt regelverk
Mål enligt äldre regelverk omkring 6,5 procent
Mål enligt nytt regelverk inom
intervallet 8,5–9,0 procent
* Inklusive totalt tecknat kapital.
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I mars 2007 erhöll Swedbank tillstånd från Finansinspektionen att tillämpa IRK-metoden vid beräkning av kapitalkrav för
kreditrisker för huvuddelen av den svenska kreditportföljen. I
mars 2009 fick Swedbank utökat tillstånd till att omfatta också den baltiska kreditportföljen. Den första rapporten, där IRKmetoden används för kapitalkravsberäkning för den baltiska
kreditportföljen blir alltså första kvartalet 2009. Under 2009
väntar Swedbank beslut från Finansinspektionen om utökat
tillstånd till att även omfatta Swedbank Finans
Kapitalkrav för marknadsrisker kan beräknas enligt två metoder, standardmetoden och så kallad egen modell. Swedbank
baserar beräkningen på egna modeller, så kallade Value-at-Risk
beräkningar, i kombination med metoder och schablonvärden
angivna av Finansinspektionen. För operativa risker finns tre
metoder för att beräkna kapitalkravet, basmetoden, schablonmetoden och den avancerade metoden (AMA). Swedbank
använder den näst mest avancerade metoden, schablonmetoden, för beräkning av kapitalkrav för operativa risker.
I tabellen på föregående sida redovisas kapitalkravet för
Swedbank enligt såväl gällande regelverk, det vill säga med
hänsyn till övergångsregler, som med full effekt av Basel 2.
Som framgår av tabellen är kapitaliseringen sådan att kapitalbasen överstiger kapitalkravet. Kravet att kapitaltäckningskvoten, det vill säga kapitalbasen uttryckt i förhållande till
kapitalkravet, överstiger miniminivån 1,0 är därmed uppfyllt.
Kapitaltäckningen uttryckt i termerna primärkapitalrelation
och kapitaltäckningsgrad uppgick per 31 december 2008, exklusive tecknat men ej inbetalt kapital, till 8,1 procent respektive 11,2 procent. Med full effekt av det nya regelverket är
motsvarande siffror 10,7 procent respektive 14,8 procent.

Kapitalbasen ska fungera som en buffert mot förluster som kan
uppkomma till följd av de risker Swedbank är exponerad mot.
Swedbanks förmåga att tåla stora förluster är också i hög grad
beroende av lönsamhetens utveckling samt av mer kvalitativa
faktorer som exempelvis förmågan att hantera risker, intern
styrning och kontroll.
Kortfattat utgörs kapitalbasen av summan av primärt kapital och supplementärt kapital med avdrag för värdet av aktier i
försäkringsföretag (som har separata kapitalkrav). Det primära
kapitalet utgörs främst av eget kapital med olika justeringar
medan det supplementära främst utgörs av förlagslån.
Nedan till vänster finns en översiktlig bild av väsentliga poster i kapitalbasen per 31 december 2008. En mer utförlig sammanställning av kapitalbasen för den Finansiella Företagsgruppen
och förklaringar till de poster som ingår finns i appendix på
sidan 28.
Kapitalbasens storlek och kapitalnivå
Den Finansiella Företagsgruppens kapitalisering följs löpande
upp för att säkerställa att den är på önskvärd nivå enligt såväl
legala kapitalkrav som interna kapitalmål. Kapitalbasen upprätthålls främst genom den interna resultatgenereringen i kombination med en uthållig utdelningspolicy. Resultatgenereringen
främjas av principen att en affär som medför en högre risk och
därmed ett högre kapitalkrav får ett högre pris än om risken
varit lägre. Prissättning av olika produkter bestäms ytterst av
marknadspriser, men Swedbank beaktar även de kostnader
som respektive affär medför vid prissättning av enskilda kunder och produkter. Där är bland annat kapitalbaskostnaden en
viktig komponent.
För att nå önskvärd kapitalisering kan kapitalbasen justeras
genom olika åtgärder; till exempel nyemission, emission av
förlagslån, justering av utdelningsnivå, försäljning av olika tillgångar och återköp av egna aktier. Kapitaliseringen är dock inte
bara en fråga om storleken på och sammansättningen av kapitalbasen, utan justering av kapitaliseringen kan även göras
genom att förändra riskexponeringen. Swedbank analyserar
löpande vilka olika åtgärder som på ett kostnads- och tids
effektivt sätt kan genomföras för att justera kapitaliseringen,
såväl uppåt som nedåt, till önskvärd nivå.
Miniminivån på den Finansiella Företagsgruppens kapitalbas
styrs främst av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar men därutöver finns det även andra lagar och regler.
Exempelvis uppfyller Swedbank den miniminivå på startkapitalet
– 46 miljoner kronor – som krävs enligt lagen om bank- och
finansieringsrörelse. I samma lag finns också bestämmelser om
att det direkta respektive indirekta ägandet i andra företag än
exempelvis kreditinstitut, finansiella institut och värdepappersföretag får uppgå till högst 15 respektive 60 procent av
kapitalbasen. I och med storleken på Swedbanks kapitalbas
uppfylls även dessa regler. Vidare uppfylls regler avseende begränsningar av exponeringar gentemot enskild kund eller
grupp av kunder i förhållande till kapitalbasen enligt lagen om
kapitaltäckning och stora exponeringar.

Kapitalbas
Kapitalbas i Swedbank
finansiell företagsgrupp per 2008-12-31*
mdkr
100

Totalt 102,9
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90
80
70

74,1

60
50
40
30

Supplementärt kapital
+ Eviga förlagslån
+ Tidsbundna förlagslån
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och tillskott institut
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0
–10

–2,0
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* Exklusive tecknat men ej inbetalt kapital.
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Utvecklingen på den globala finansmarknaden har under
fjärde kvartalet 2008 varit exceptionell. Påfrestningarna inom
hela banksystemet och den finansiella infrastrukturen har lett
till att regeringar världen över, inklusive i Sverige, har tvingats
vidta åtgärder för att stabilisera och stärka marknadens förtroende för det finansiella systemet. Som en konsekvens av de
kraftiga störningarna på finansmarknaden har de rådande
makroekonomiska utsikterna blivit alltmer osäkra och en kraftigare nedgång kan inte uteslutas. Investerarnas och andra
intressenters uppfattning om vad som utgör en lämplig kapitalisering för en bank har också ökat markant. I ljuset av denna
osäkerhet och oron som råder på marknaden har Swedbank
därför valt att, trots sin sunda finansiella ställning, skapa en
ytterligare buffert i förhållande till befintliga mål för kapitaltäckning genom en nyemission om 12,4 miljarder kronor (före
avdrag för emissionskostnader). Cirka 9,4 miljarder kronor har
inbetalats före årsskiftet och ingår därmed i primärkapitalet
per 2008-12-31, resterande del tillförs primärkapitalet under
första kvartalet 2009. Nuvarande mål för primärkapitalrelationen enligt Basel 2 om cirka 8,5 till 9,0 procent kvarstår dock på
medellång sikt. Genom kapitaltillskottet förväntas Swedbank
stärka sin konkurrenskraft och banken ges möjlighet att agera
utifrån en starkare position.

gen inom den Finansiella Företagsgruppen kan medel överföras
i form av koncernbidrag. Utöver överföring av eget kapital kan
kapitalbasen i ett enskilt företag stärkas genom interna förlagslån. Swedbank ser regelbundet över kapitaliseringen i den
Finansiella Företagsgruppen i stort och i de bolag som däri ingår. Därefter genomförs de justeringar som anses lämpliga.
Intern kapitalutvärdering – Pelare 2
Definition
Den interna kapitalutvärderingen (IKU) syftar till att säkerställa att Swedbank har en adekvat kapitalisering för att täcka
sina risker samt bedriva och utveckla verksamheten. Inom ramen för den interna kapitalutvärderingen beaktas därför alla
relevanta risker som uppkommer inom Swedbank. Risker som
har identifierats och för vilka Swedbank har allokerat kapital
listas i tabellen nedan.
Andra former av strategisk risk och ryktesrisk behandlas
vanligtvis inte inom ramen för kapitalutvärderingssimuleringar,
även om kapitalbufferten implicit också skyddar mot sådana
risker. Dessa risker förblir dock en väsentlig del av Swedbanks
potentiella riskexponering, varför de noggrant övervakas och
hanteras. Likviditetsproblem kan uppstå till följd av att förhållandet mellan risker och kapital inte är ändamålsenligt och
kapitalutvärderingsprocessen syftar till att säkerställa att just
sådana obalanser inte uppstår. En konservativ syn på likviditetsrisker är därför av central betydelse i kapitalprocessen.

Överföring av kapital
inom den Finansiella Företagsgruppen
Det är inte bara den Finansiella Företagsgruppen i sin helhet
som behöver ha en kapitalisering som uppfyller krav och behov
enligt kapitaltäckningsregelverk och den interna kapitalutvärderingen. Även de ingående delarna ska vara tillräckligt kapital
iserade. I en i övrigt välkapitaliserad grupp kan ett företag riskera att bli underkapitaliserat medan ett annat kan vara
överkapitaliserat och det kan medföra behov av överföring av
medel ur kapitalbasen mellan dessa företag.
I den mån det finns fria vinstmedel i ett företag som ingår i
den Finansiella Företagsgruppen kan de överföras till moderbolaget i form av utdelning. För merparten av de svenska företa-

Mätning
Swedbanks interna kapitalutvärdering baseras på två olika
metoder: Building block respektive scenariomodellen. Building
block är en statisk modell med en utvärderingshorisont på ett
år, medan scenariomodellen är en dynamisk modell med en
flerårig utvärderingshorisont. I och med att bedömningen av
kapitalbehovet med tillämpning av de två modellerna representerar bankens egen uppfattning om kapitalbehovet enligt
Pelare 2 kan bedömningen avvika, upp eller ner, från motsvarande kapitalkrav enligt Pelare 1.

swedbank intern kapitalutvärdering – pelare 2
Definition

Building
block

Scenariomodellen

Kreditrisk (inkl. koncentrationsrisk)

Se avsnitt Kreditrisk

X

X

Marknadsrisk (inkl. ränterisk i övrig verksamhet)

Se avsnitt Finansiella risker

X

X

Operativ risk

Se avsnitt Operativa risker

X

X

Intjäningsrisk

Risken till följd av volatil intjäning

X

X

Försäkringsrisk

Risken till följd av aktuariell verksamhet, inklusive
förvaltning av pensionsfonder

X

X

Pensionsrisk

Risken för en negativ påverkan på resultaträkningen,
eget kapital eller värdet på koncernen på grund av aktuariella
förluster härrörande från pensionsförmåner

X

X

Strategisk risk

Den nuvarande eller presumtiva risken för minskad intjäning och
kapital som uppstår genom förändringar i affärsmiljön, ofördelaktiga
affärsbeslut, felaktig implementering av beslut eller avsaknad
respons på förändringar i affärsmiljön

Risktyp
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Building block
Syftet med Building block modellen är att fastställa det interna
kapitalbehovet per risktyp. Building block består därför av
separata modeller för varje risktyp enligt tabellen på föregående sida. Varje delmodell beräknar ett kapitalbehov för en
specifik risk givet modellens underliggande antaganden.
I de fall interna modeller har utvecklats inom ramen för pelare 1 används dessa. Riskhorisonten uppgår till ett år och kapitalbehovet kalibreras till en konfidensnivå motsvarande 99.9
procent, det vill säga samma som IRK-metoden baseras på.
Vid bedömning av kapital i förhållande till kapitalbehov med
Building block beaktas inte framtida vinster i beräkningen av
kapitalbasens storlek. Kapitalbehovet är en uppskattning av
den förlust, det vill säga den direkta effekten på aktieägarnas
kapital (core Tier 1), som kan inträffa med en viss sannolikhet
och under en period på ett år till följd av bankens exponering
mot relevanta risktyper (se tabellen på föregående sida).

Analys av scenariernas effekter ger en tydlig helhetsbild av
de viktigaste risker som Swedbank är exponerad mot, genom
att kvantifiera inverkan på resultat- och balansräkning, kapitalbasen och de riskvägda tillgångarna (RWA) i de ofördelaktiga
makroekonomiska scenarierna. Analyserna tar även hänsyn till
trögrörliga kostnader.
Den helhetsbild som modellen ger utgör ett värdefullt underlag för beslut om proaktiv risk- och kapitalhantering. Konjunktureffekter beaktas på ett naturligt sätt i processen eftersom scenarierna täcker en relativt sett lång tidshorisont och
kännetecknas av kraftiga slag i konjunkturen. På så sätt fås en
omfattande överblick avseende Swedbanks finansiella stabilitet och styrka och motsvarande kapitalbehov med utgångspunkt i den samlade risknivån och aktuell affärsstrategi.
Kapitalbehovet uttrycks som den kapitalbuffert som bedöms nödvändig idag för att skydda Swedbank mot framtida
förluster, med syftet att uppfylla minimikapitalkraven varje
enskilt år i det valda scenariot. Det kvantitativa resultatet av
scenarioanalysen är en viktig komponent vid formulering av
mål för kapitaliseringen och kapitalstrategin.
De kvantitativa beräkningarna kompletteras med en kvalitativ utvärdering och diskussion. I denna beaktas bland annat
analyser av marknadens förväntningar, jämförelser med konkurrenter, samt bankens ratingmål.

Scenariomodellen
Syftet med scenariomodellen är att säkerställa att Swedbank
även under besvärliga omvärldsförhållanden ska uppfylla det
legala minimikapitalkravet och fortsatt ha tillgång till finansiering
på såväl de inhemska som internationella kapitalmarknaderna.
Det första steget i arbetet med scenariomodellen är att ett
eller flera ogynnsamma scenarier konstrueras. Scenarierna är
framåtblickande och kännetecknas av drastiska negativa sväng
ningar i makroekonomiska variabler som BNP, styrräntor,
arbetslöshet, som i sin tur påverkar bankspecifika variabler
som räntenetto, provisioner, kreditförluster etcetera. Målet är
att utforma scenarier som har stark negativ inverkan på Swedbank och därmed tydliggör Swedbanks risker. Ett scenario skall
vara så negativt att det är osannolikt men inte orimligt. Sett
över en längre tidsperiod skulle ett typiskt scenario kunna
förväntas inträffa en gång under en 25-års period. Under de
senaste åren har ett flertal olika recessionsscenarier tillämpats
och för 2008 baserades det negativa scenariot på en recession
med början i USA och som sprider sig över världen inkluderande
EU, Sverige, och de baltiska länderna. För att konstruera de
negativa scenarierna utnyttjats koncernens samlade expertis.
Scenarioprocessen avslutas med att Swedbanks styrelse får ta
ställning till scenariot.
Nästa steg är att affärsenheterna involveras i bedömningen
av hur de makroekonomiska variablerna påverkar verksam
heten avseende exempelvis marginaler, volymer och kreditförluster. Till skillnad från tillämpningen av Building block, tar
scenariomodellen hänsyn till eventuella framtida vinster (och
förluster) i beräkningen av kapitalbasens storlek.

Kapitalbehov
Det slutliga kapitalbehovet för banken enligt den interna kapitalutvärderingen ges av en kombination av Building block,
scenariomodellen samt kvalitativa aspekter. En viktig slutsats
i 2008 års kapitalutvärdering var att Swedbank, tack vare en
hög och stabil intjäning samt en balansräkning med låg riskprofil, har stor motståndskraft för ett mycket ofördelaktigt makro
ekonomiskt scenario.
Genom kapitalutvärderingen bekräftades även att en kapitalbuffert motsvarande det finansiella målet för primärkapital
relationen är tillräcklig för att undvika att primärkapitalrelationen
för Swedbank understiger minimikapitalkraven även vid en
osannolik men ändå möjlig makroekonomisk utveckling som är
extremt ogynnsam.
Utvecklingen på den globala finansmarknaden har varit exceptionell under hösten 2008 varför Swedbanks styrelse beslutat att
öka primärkapitalet genom en nyemission (se sidan 5).
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Risk
Risk innefattar osäkerhet i någon form och är ett naturligt inslag för alla typer av
verksamheter. Swedbank har lagt stor omsorg vid utvecklandet av fungerande
metoder för att hantera risker på effektivast möjliga sätt och därigenom skydda
koncernen mot ett oönskat risktagande.

Risk- och kapitalhanteringen i Swedbank syftar till att säkerställa hög avkastning på eget kapital samt att kapitalnivån
aldrig ska understiga det lagstadgade minimikapitalkravet och
åtkomst till en kostnadseffektiv finansiering även under ogynnsamma marknadsförhållanden.

Risk definieras som en potentiell negativ påverkan på ett
företag och kan uppstå på grund av pågående interna
processer eller framtida interna eller externa händelser.
I riskbegreppet ingår dels sannolikheten för att en händelse inträffar, dels den påverkan händelsen skulle kunna
ha på företaget. Aktieägarna har ett intresse av hög avkastning på det kapital de investerat i banken och därmed
av att det egna kapitalet inte är onödigt högt. Å andra
sidan är det ur fordringsägares och samhällets synpunkt
nödvändigt att banken har en tillräcklig buffert, riskkapital, för att möta potentiella förluster. Samhället har därför infört lagar och regleringar som bland annat sätter
minimikrav för buffertens storlek utifrån hur stora risker
som banken tar, så kallade kapitaltäckningsregler. Detta
regelverk ändrades i februari 2007.

Risk- och kapitalprocess
Swedbank identifierar kontinuerligt de risker som dess verksamhet medför och har utformat en process för hur riskerna
ska hanteras. Processen beskrivs i Bankens Risk- och kapital
policy. Riskprocessen omfattar sju steg: att förebygga risker,
identifiera risker, kvantifiera risker, analysera risker, föreslå
åtgärder, kontrollera och följa upp samt slutligen rapportera
risker. Processen är generell och spänner över samtliga riskområden samtidigt som de konkreta aktiviteterna anpassas till
respektive riskområde, för att skydda Swedbank mot oönskat
risktagande. Riskprocessen resulterar även i en tydlig beskrivning av Swedbanks riskprofil, som sedan ligger till grund för
Swedbanks interna kapitalutvärderingsprocess. Kapitalutvärderingsprocessen innebär att utvärdera behovet av kapital
med utgångspunkt i Swedbanks samlade risknivå och beslutade
affärsstrategi. Syftet är att säkerställa en effektiv kapital
användning och att Swedbank samtidigt även under besvärliga
omvärldsförhållanden uppfyller det legala minimikapitalkravet
och har fortsatt tillgång till de inhemska och internationella
kapitalmarknaderna.

Swedbanks Risk- och kapitalpolicy
Swedbanks styrelse har det yttersta ansvaret för Swedbanks
risktagande och bedömning av kapitalbehov. Swedbanks styrelse anger – genom utfärdande av Risk- och kapitalpolicy –
riktlinjer till verkställande direktören angående riskstyrning
och riskhantering, riskkontroll, risk- och kapitalutvärdering
samt kapitalhantering inom Swedbank. Policyn beskriver sambandet mellan risk och kapital samt hur risk- och kapitalhantering ska stödja affärsstrategin.

Risk- och kapitalprocess

Förebygga
risker

Riskprofil

Identifiera
risker

Risktolerans

Kvantifiera
risker
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planering

Analysera
risker
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Organisation och ansvar
I Swedbank har varje affärsenhet och dotterföretag fullt ansvar för de risker som den egna verksamheten medför. Det
innebär att de ansvariga ska se till att riskprocessen implementeras inom respektive riskområde och enhet samt att man följer de standarder som har beslutats av såväl Swedbanks styrelse som VD. Verksamhetschefen ansvarar för att upprätthålla
en sund och medveten riskkultur samt hög integritet inom den
egna enheten och ska även tillse att medarbetarna är väl förtrogna med Swedbanks risktolerans och regelverk. I deras ansvar ligger också att säkerställa att all personal inom Swedbank bedriver sin verksamhet på etiskt sätt i linje med
Swedbanks värderingar, policys och regler samt tillämplig lagstiftning.
Varje affärsenhet och dotterbolag har resurser som ska
identifiera och kontrollera risker. Alla risker bedöms med utgångspunkt i sannolikheten för att en händelse kommer att
inträffa samt dess ekonomiska konsekvenser. Den risktagande
enheten ska själv analysera riskerna i sin verksamhet. De lokala
riskkontrollfunktionerna ansvarar för att koordinera arbetet
inom enheten samt att oberoende kontrollera och rapportera
enhetens risker till den egna enhetsledningen och till Koncernens Riskkontroll.
Utöver den kontroll och uppföljning som genomförs i affärsenheterna finns en från verksamheten oberoende riskkontroll.
I Swedbank är den samlad i en och samma organisation, Koncernens Riskkontroll som är direkt underställd VD. Koncernens
Riskkontroll rapporterar samtliga risker på en konsoliderad nivå
till VD och styrelse.

Koncernens Riskkontroll ansvarar för att utveckla riskprocessen och tillhandahålla metoder för riskidentifiering, riskkvantifiering, analys och rapportering av de vanligaste riskerna, kredit-, finansiella- och operativa risker. Koncernens
Riskkontroll gör regelbundet analyser av hur aktuella händelser
i omvärlden och samhällsekonomin påverkar koncernens risker.
Som ett komplement till den löpande riskbedömningen genomförs stresstester som beräknar effekten av mer dramatiska
potentiella förändringar. Därtill analyseras förändringar över
tiden av riskprofiler inom olika kreditportföljer.
I likhet med riskkontrollfunktionerna finns också i varje
större affärsenhet lokala funktioner som hanterar compliancerisker. I den uppgiften ligger att hjälpa ledningen att identifiera,
övervaka och hantera dessa risker. Den lokala compliancefunktionen rapporterar direkt till lokal affärsledning och funktionellt till Koncerncompliance som i sin tur koordinerar verksamheten av lokala compliancefunktioner och rapporterar till
styrelse och VD.
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Kreditrisker
Swedbanks kreditpolicy fastställer att kreditportföljen ska vara väldiversifierad med en
låg riskprofil och en god avkastning. Ambitionen skall återspeglas såväl på koncernnivå
som i kreditgivningen inom respektive affärsområde. En låg kreditrisk uppnås genom att
verksamhetens kreditaffärer bygger på god återbetalningsförmåga, goda säkerheter
samt genom spridning, inom och mellan branscher och regioner. En god avkastning uppnås bland annat genom att tydligt målsätta intjäning i förhållande till risk. Koncernen har
med sin tyngdpunkt i utlåning till en stor mängd privatpersoner – oftast med boendet
som säkerhet – både låga och väldiversifierade kreditrisker.

Definition

Den amerikanska bolånekrisen, som synliggjordes redan under
andra halvåret 2007, blev startskottet till en världsomspännande finanskris. Efter investmentbanken Lehman Brothers
fall i september 2008 övergick oron på de finansiella marknaderna i en akut förtroendekris. Den därpå kraftigt stigande
riskaversionen har lett till kraftigt förhöjda riskpremier, akuta
likviditets- och solvensproblem i det finansiella systemet och
stora globala börsfall. Ett stort antal banker och kreditinstitut
har antingen blivit uppköpta eller förstatligade.
Försämrade ekonomiska villkor i de länder där Banken är
verksam, särskilt de baltiska staterna och Ukraina, har ökat
Swedbanks risker för kreditförluster. Den makroekonomiska
situationen i några av de länder där banken är verksam beskrivs
i korthet nedan.

Kreditrisk definieras som risken för att en motpart, också kallad kredittagare, inte fullgör sina förpliktelser mot Swedbank,
samt risken för att ställda säkerheter inte täcker fordran.
I handeln med finansiella instrument uppstår också kreditrisker, men dessa kallas då motpartsrisk. Motpartsrisk
uppkommer som en effekt av att en affärsmotpart i en
finansiell transaktion eventuellt inte fullföljer sina åtaganden. Risken uttrycks oftast som nuvarande marknadsvärde
av kontraktet justerat med ett tillägg för framtida möjliga
rörelser i de underliggande riskfaktorerna.
Kreditrisk innefattar även koncentrationsrisk, som bland
annat utgörs av stora exponeringar eller koncentration i
kreditportföljen till vissa regioner eller branscher.

Sverige
Finanskrisen och en snabbt försämrad omvärldskonjunktur har
satt allt större avtryck på den svenska ekonomin. Nationalräkenskaperna för 2008 visar att BNP har krympt fyra kvartal i
rad och innebär att ekonomin befinner sig i recession för första
gången sedan början av 1990-talet. Preliminärt sjönk BNP med
i genomsnitt 0,2 procent för helåret 2008. Det är framförallt
under fjärde kvartalet 2008 som det blev en kraftig inbromsning i svensk ekonomi med ett BNP-fall på närmare 5 procent i
årstakt. Konjunkturfallet under 2008 har varit djupast inom
industrin men sprider sig till allt fler sektorer. Omfattande kostnadsbesparingar i svensk industri och en minskad konsumtionsvilja bland hushållen innebär att den privata tjänstesektorn står inför sämre tillväxtutsikter den närmaste framtiden.
Konjunkturnedgången påverkar även kommuner och landsting
när skatteintäkterna krymper vilket ökar kraven på rationaliseringar och effektiviseringar. De dystra globala tillväxtutsikterna och en vikande inhemsk efterfrågan bidrar till att svensk
ekonomi kommer att minska ytterligare under 2009.
Investeringstillväxten i den svenska ekonomin har avtagit.
En minskad efterfrågan och ett lägre kapacitetsutnyttjande i
näringslivet bidrar till den lägre investeringsbenägenheten
samtidigt som finanskrisen försvårar företagens möjligheter

Swedbank har under en lång följd av år utvecklat sitt interna
system för riskklassificering av krediter. Systemet syftar till
att med så stor precision som möjligt mäta risken för att en
kund eller ett kontrakt ska fallera och därigenom kunna uppskatta de förluster som koncernen i så fall drabbas av. Riskklassi
ficeringssystemet fungerar både som ett affärsstödjande redskap och som en riskkontroll och är uppbyggt för att säkerställa
uppfyllandet av det nya regelverket.
Koncernens Riskkontroll, som är oberoende från kreditverksamheten, har till uppgift att fånga och åskådliggöra koncernens kreditrisker i såväl kreditportföljer som kreditprocesser,
samt genomföra kvalificerade analyser och föreslå åtgärder
som kan ligga till grund för koncernens strategiska beslut.
Den makroekonomiska situationen
Den globala ekonomin har under flera år stimulerats av låga
räntor, stigande tillgångspriser och en kraftig kreditexpansion.
Samtidigt ökade obalanserna och skuldsättningsgraden steg till
allt högre nivåer, både bland OECD-länder och tillväxtekonomier.

9

Swedbank Risk och kapitaltäckning 2008 Kreditrisker

att finansiera sina investeringar. Det var främst fallande
bostadsinvesteringar som bidrog till att de totala investeringarna bromsade upp under 2008. Nästa år förväntas investeringsnedgången sprida sig till fler branscher varför landets
samlade investeringar beräknas minska för första gången sedan 2002. Det största investeringsfallet förväntas ske inom
industrin och i bostadssektorn. Näringslivets minskade investeringar motverkas i viss mån av kraftigt stigande offentliga
investeringar, främst inom infrastrukturområdet.
De svenska hushållens framtidsförväntningar har blivit alltmer pessimistiska i linje med att konjunkturen har försämrats.
En ökad oro om den framtida arbetsmarknaden och krympande
förmögenhetsvärden är bidragande faktorer till hushållens
pessimism. Sänkta skatter och lägre inflation gör dock att hushållens disponibla inkomster växer i en relativt hygglig takt,
vilket kan hålla uppe den privata konsumtionen. Fortsätter arbetsmarknaden att försämras i lika snabbt takt som tidigare
ökar det dock sannolikheten för ett högre hushållssparande.

Ukraina
Med en tilltagande finansoro och lågkonjunktur i Europa påverkas den lilla, öppna ekonomin Ukraina av finansiell turbulens,
fallande stålpriser och ett kyligare investeringsklimat. Efter
flera år av hög tillväxt (7,4 procent i genomsnitt 2000–2007)
nådde Ukraina under första hälften av 2008 ett stadium av
överhettning med hög inflation, en 70-procentig kredittillväxt
och tilltagande underskott i bytesbalansen. Så sent som 2004
uppvisade Ukraina överskott på 10 procent av BNP så försämringen har varit mycket snabb. Fallande stålpriser dämpar exportintäkterna. Samtidigt har ryska Gazprom höjt gaspriserna,
vilket fördyrar importen. Ytterligare gasprishöjningar förutses,
och därmed blir det svårare att förbättra de externa obalanserna trots att konjunkturen dämpas. Därutöver har de ukrainska inhemska bankerna fått det allt svårare att få tillgång till
kapital. Deras kreditvärdighet har skrivits ned. Eftersom bankernas skulder till stor del är denominerade i utländsk valuta är
risken för en bankkris tilltagande när valutan deprecierar.
Under hösten och vintern har tillväxtutsikterna i Ukraina för
det närmaste året försämrats ytterligare, inte minst på grund
av en minskad efterfrågan på stål som är landets viktigaste
exportvara. BNP-tillväxten sjönk till 2 procent under fjärde
kvartalet efter att ha vuxit med drygt 6 procent de tre första
kvartalen 2008. Samtidigt belastas den ukrainska ekonomin
av en långvarig politisk kris som bidrar till att reformarbetet
försenas.
I november 2008 beslutade IMF om ett stödlån till Ukraina
motsvarande 16,4 miljarder dollar för att stabilisera banksystemet och stärka förtroendet för den ukrainska ekonomin. IMFlånet är inriktat på tre områden: Stabiliteten i det finansiella
systemet, Finanspolitiken samt Penning- och valutapolitiken.

Baltikum
Den ekonomiska avmattningen i Baltikum inleddes under andra
halvåret 2007 i samband med att fastighetsbubblan sprack till
följd av att finansieringsvillkoren blev stramare. I början av
2008 drabbades ekonomierna av kraftigt stigande oljepriser
vilket bidrog till att inflationen i de baltiska länderna steg till
tvåsiffriga tal och urholkade den inhemska köpkraften liksom
konkurrenskraften på exportmarknaderna. Den globala finanskrisen och en minskad efterfrågan på krediter från hushåll och
företag bidrog till att kreditexpansionen avtog ytterligare under förra året.
Estland och Lettland gick första halvåret 2008 in i en recession och tillväxten fortsätter att falla kraftigt. Det fjärde kvartalet 2008 minskade BNP med 10,5 procent i Lettland och 9,4
procent i Estland jämfört med samma period året innan. Även i
Litauen har den ekonomiska tillväxten avtagit markant men
beräknas ha varit positiv för helåret 2008, vilket inte var fallet
för Estland och Lettland. De baltiska ekonomierna beräknas
krympa ytterligare under 2009. Det är först under 2011 när
den globala konjunkturen gradvis förbättras som en lättare
återhämtning i Baltikum kan förutses.
Konjunkturnedgången i de baltiska staterna drivs av en kraftig nedgång i den inhemska efterfrågan – konsumtion och investeringar. Förtroendet bland hushåll och företag har trendmässigt försämrats under 2008. Den höga inflationstakten
bidrog till att hushållens realinkomster växte i en betydligt
måttligare takt och skapade därmed ett mindre konsumtionsutrymme. Förväntningarna om lägre reala inkomster, minskade
förmögenhetsvärden och en ökad osäkerhet om arbetsmarknadsutsikterna bidrog till att hushållens konsumtions
utgifter minskade. Istället steg hushållssparandet efter de
senaste årens kraftiga skuldsättningsökning.

Ryssland
Ryssland har haft en lång period med stark tillväxt. Under
1999–2007 växte ekonomin med i genomsnitt 7 procent per
år. Kraftigt stigande råvarupriser, inte minst på råolja, är en
viktig förklaring till den starka expansionen. En växande rysk
köpkraft och snabbt stigande värden på fastigheter och aktier
bidrog till att även den inhemska efterfrågan tog fart. Följden
blev att inflationen steg med tvåsiffriga tal samtidigt som
bytesbalansöverskotten krympte i snabb takt.
Det var först när den globala finanskrisen förvärrades under
senhösten 2008 och när prisfallet på råolja accentuerades som
den ryska ekonomin började växa i en långsammare takt. Det
kraftiga prisfallet på råolja från närmare 150 dollar per fat i
början av juli 2008 till 40 dollar bidrog till att Moskvabörsen
störtdök med drygt 70 procent under förra året. De externa
chockerna har inneburit påtagligt förändrade ekonomiska förutsättningar inför det närmaste året, vilket också har pressat
tillbaka den ryska valutan (rubeln) till historiskt låga nivåer,
både gentemot euron och dollarn.

10

Swedbank Risk och kapitaltäckning 2008 Kreditrisker

Kreditportföljen
Per 31 december, 2008 uppgick de totala kreditexponeringarna
till 1 629 miljarder kronor, av vilka hushållsexponeringar uppgick till 50 procent. Andel finansiering med säkerhet i bostad
utgjorde 58 procent. Majoriteten av denna återfinns i dotterbolaget Swedbank Hypotek. En substantiell del av utlåningstillväxten under de senaste åren härstammar från utlåning till
bostadsfinansiering i Sverige, men också i Estland, Lettland
och Litauen.
Kreditportföljen är väldiversifierad kundmässigt, branschvis
och geografiskt. Utöver exponeringar mot privatpersoner har
ingen kundtyp en större andel än 16 procent av de totala exponeringarna.
Merparten av Swedbanks utlåning till allmänheten är riskklassificerad enligt Swedbanks interna system. Riskklassificeringens mål är att förutsäga sannolikheten för fallissemang
inom 12 månader. Av de totala exponeringarna ligger 66 procent inom riskklasserna 13–21, så kallad investment grade, där
risken för fallissemang anses vara låg. Över en fjärdedel av exponeringarna har åsatts riskklass 19 eller högre, som motsvarar
AAA-rating från de stora ratinginstituten.

Koncentrationsrisken i kreditportföljen är låg. Företagsportföljen domineras av utlåning till små och medelstora företag
som är fördelade på ett större antal branscher. Den största
branschen är övrig företagsutlåning (39 procent av exponeringar mot företag), i vilken ingår offentlig verksamhet.
Koncentrationsrisken är även låg på motpartsnivå där den
enskilt största företagsexponeringen utgör 0,9 procent av den
totala utlåningen. De 20 största utgör tillsammans enbart 8,7
procent av total exponering. De 20 största exponeringarna
representeras av företag som är verksamma inom sju av de
branscher banken redovisar sin portfölj i.
En mindre del av Swedbanks innehav av räntebärande värdepapper, 7 762 miljoner kronor per 2008-12-31, klassificeras
enligt kapitaltäckningsreglerna som värdepappriserade. Innehaven består av Residental Mortgage Backed Securities och
Commercial Mortgage Backed Securities med AAA rating.
Swedbank är exponerad mot risken för att dess låntagare
inte återbetalar sina lån enligt avtalade villkor och att säkerheten för dessa lån kan vara otillräcklig. Swedbank har en
förlustreservering för kreditförluster som ska täcka uppskattade sannolika kreditförluster som uppstår i kreditportföljen.
Swedbanks kreditförluster uppgick 2008 till 3 156 miljoner
kronor netto eller en kreditförlustnivå på 0,28 procent.
En systematisk uppföljning av kreditportföljen sker genom
regelbundna kreditgenomgångar. Företagskunder, finansinstitut och stater gås igenom minst en gång per år. Om kundens
riskprofil har försämrats kan en rad olika korrigerande åtgärder
övervägas och implementeras. Kundens riskklass kan höjas
eller sänkas beroende på kreditgranskningen.

Riskprofil
Swedbanks riskprofil
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Kreditportfölj per den 31 december 2008
Fördelning exponeringsklasser

Fördelning exponeringsklasser
Hälften av Swedbanks exponeringar (IRK-metoden och schablon
metoden) härrör från hushållskunder med historiskt sett låga kreditförlustnivåer, där 85 procent av portföljen har låg risk (investment
grade). Av dessa exponeringar är 90 procent fastighetskrediter.
I schablonmetoden ingår Baltisk Bankrörelse, Swedbank Finans,
Swedbank Ukraina, Swedbank Ryssland och statsexponeringar.

Totalt schablonmetoden 28 %
Motpartslösa
exponeringar
3%
Hushållsexponeringar
43 %

Institutsexponeringar
4%
Företagsexponeringar
21 %

Geografisk fördelning

Geografisk fördelning
Swedbank har en majoritet av exponeringarna mot den svenska marknaden.
Under senare år har tillväxten i kreditportföljen varit hög i Estland,
Lettland och Litauen. Tillväxten avtog under 2008 och uppgick till 5,5
procent, exklusive förändringar i växelkursen SEK/EEK. En fortsatt
låg tillväxttakt förväntas i de tre baltiska staterna under 2009.

Ukraina 1%
Ryssland 1 %
Litauen 4 %
Lettland 4 %
Estland 5 %

Övriga OECD
3%
Norden
exkl. Sverige
4%
Sverige 78 %

Branschfördelning

Branschfördelning
Swedbank har en väldiversifierad kreditportfölj med tyngdpunkt på
privatpersoner och små- och medelstora företag, men också finansiella institiut (främst återköpsavtal). Dessa branscher har historiskt
haft låg kreditrisk. Swedbank har kompetens och lång erfarenhet av
att arbeta med dessa branscher.
Företagsportföljen har en låg koncentrationsrisk, med ett stort
antal branscher med en jämbördig storlek.

Övriga 5 %
Övrig
företagsutlåning 35 %
Finansiella
institut 8 %

Privatpersoner
38 %
Fastighetsförvaltning
9%
Bostadsrättsföreningar
5%

Säkerhetsfördelning

Säkerhetsfördelning
I Swedbank är 91 procent av den totala utlåningen till allmänheten säkerställd. Av utlåningen är 58 procent säkerställd genom pant i bostäder.
Bland övriga säkerheter (cirka 9 procent av utlåningen) återfinns
bland annat finansbolagsprodukter med huvudsaklig säkerhet i de
finansierade objekten där förlustnivåerna historiskt varit låga.
Majoriteten av utlåning utan säkerhet är kopplad till så kallade
covenants, vilket är vanligt till större företag där säkerheter brukar
ersättas av ett antal avtal och åtaganden.
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Övriga säkerheter
9%
Borgen,
blanco
13 %
Företagsrelaterade
säkerheter
17 %

Kommuner,
landsting m.m.
3%

Bostäder
58 %
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Varje affärsenhet har till ansvar att uppmärksamma signaler
och omständigheter som tyder på om kreditrisknivån har ökat i
enskilda engagemang. När det bedöms att det föreligger förhöjd risk vidtas omedelbart åtgärder för att reducera den förhöjda risknivån genom en rad åtgärder, vilka som regel är unika
och bestäms av förutsättningarna i de aktuella engagemangen.
Genom att komma in så tidigt som möjligt i dessa ärenden
erhålls fler handlingsalternativ och möjligheter ökar till att
minimera bankens risk eller förlust. Som stöd för affärsenheterna i engagemang med förhöjd risk finns en speciell koncerngemensam enhet, Specialengagemang, med bred erfarenhet
från risk- och obeståndshantering, bland annat från finanskrisen i början av 1990-talet. Vid ekonomiskt sämre tider tillförs
denna verksamhet större resurser, till exempel lokalt anställd
personal, samt att särskilda bolag upprättas för att överta
panter från fallerade kunder i syfte att överbrygga tillfälligt
illikvida marknader.

För att uppnå en så stor exakthet i mätningen som möjligt,
vilket leder till en mer rättvis och professionell behandling av
kunderna, har en mängd olika modeller för riskklassificering av
motparter eller kredittagare alternativt kontrakt utvecklats.
Finansinspektionen ställer också krav på att alla kunder eller
kontrakt skall hänföras till särskilt angivna exponeringsklasser
vid beräkning av kapitalkravet för kreditrisk. Swedbanks modeller för länder och banker motsvarar stats- och instituts
exponeringar, stora och medelstora företag hänförs till företagsexponeringar och mindre företag samt konsumenter
motsvarar hushållsexponeringar. Vidare finns även aktieexponeringar och så kallade motpartslösa exponeringar.
Hushållsexponeringar har ett förenklat förfarande med
annan ärendehantering, dokumentation och beredningsanalys
jämfört med företagsexponeringar för vilka det alltid görs en
mer omfattande individuell kreditanalys. Undergruppen fastighetskrediter inom hushållsexponeringar omfattar de exponeringar för vilka Swedbank har säkerhet i fastigheter och annat
boende såsom bostadsrättslägenheter. För hushållsexponeringar görs en egen uppskattning av förlusten vid fallissemang.
Det finns tre begrepp som är av väsentlig betydelse för
beräkning av kapitalkrav och förväntad förlust.

Mätning
Swedbanks interna riskklassificeringssystem
Swedbanks interna riskklassificeringssystem ska utgöra
utgångspunkten för:
• riskbedömning, kreditbeslut, övervakning
och hantering av kreditrisker

Sannolikheten för fallissemang (PD)
Varje motpart eller kontrakt placeras i en riskklass. Till varje
riskklass har ett värde för risken kvantifierats och fastställts;
Sannolikheten för fallissemang (PD) anger risken att en motpart eller ett kontrakt fallerar inom 12 månader. Det PD-värde
som används för en långsiktig riskanalys och för kapitalkravsberäkning anger den genomsnittliga långsiktiga fallissemangsfrekvensen för riskklassen, inklusive en säkerhetsmarginal för
statistisk osäkerhet i estimaten. Värdet ska alltså avspegla en
genomsnittlig risk över en konjunkturcykel, som innehåller
perioder av höga kreditförluster (through-the-cycle, TtC).
Detta innebär att beräknade TtC-justerade PD-tal inte är direkt
jämförbara med faktiska årliga fallissemangsfrekvenser.

• beräkning av riskjusterad lönsamhet
• analys av riskprofilen i Swedbanks kreditportföljer
• utveckling av kreditstrategier med påföljande
riskhanteringsaktiviteter
• rapportering av kreditrisker till styrelse, VD och,
koncernledning
• beräkning av kapitalkrav och kapitalallokering.
Den så kallade interna riskklassificeringsmetoden, IRKmetoden, är den metod som Swedbank har fått godkänt för av
Finansinspektionen och som följaktligen används för att
beräkna merparten av kapitalkravet för kreditrisk.

Tre begrepp är centrala i IRK-systemet.
Sannolikheten för att en kund fallerar, förkortat PD (probability of
default), graden av förlust i händelse av fallissemang, förkortat LGD
(loss given default) och exponeringens storlek vid fallissemang, förkortat EAD (exposure at default). Den förväntade förlusten förkortat EL (expected loss) är produkten av de tre riskbegreppen:

Förlustnivå
Unexpected
Loss (UL)

PD * LGD * EAD = EL

Expected
Loss (EL)

Förväntad förlust ska ge en uppfattning om ett medelvärde på de
kreditförluster som Swedbank rimligtvis kan förväntas ha. Swedbank måste också hålla en buffert av kapital för oförutsedda förluster
(Unexpected Loss, UL), för att skydda mot kreditförlusttoppar som
överstiger den förväntade nivån. För detta syfte beräknas Risk
Weighted Assets, RWA. RWA är ett beräknat värde som tar hänsyn
till PD, LGD och EAD precis som Expected Loss men även för typ av
motpart och motpartens storlek.

Både förväntade förluster och oförutsedda förluster behöver be
aktas vid prissättning och lönsamhetsuppföljning. Med utgångspunkt i PD, LGD, EAD samt motpartens typ och storlek beräknas
sedan kapitalkravet för kreditrisken.
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De PD-tal som används för kapitalkravsberäkningarna ska
vara stabila över en konjunkturcykel, på portföljnivå, samtidigt
som värdena ska återspegla underliggande långsiktiga förändringar i portföljens riskprofil. Detta innebär inte att det alltid är
önskvärt att riskklassificeringen av enskilda motparter är
okänslig för konjunkturförändringar.

2. Scoring
I ett scoringsystem baseras motpartens (eller kontraktets)
riskklassificering på det statistiska förhållandet mellan ett antal utvalda variabler och fallissemang. Swedbank använder en
så kallad ”Point-in-Time”-filosofi vilken uttrycker risken som motparten representerar inom den närmast följande tidsperioden.
Sålunda speglar scoringen (PD-talet) risken att kredittagaren
kommer att fallera med betalningarna till banken de närmsta
tolv månaderna. I ett PiT-system förväntas det att den beräknade fallissemangsfrekvensen inom en riskklass är relativt
oförändrad över tiden medan fördelningen av kredittagarna/
exponeringarna på riskskalan kan komma att variera över konjunkturcykeln. För kapitalkravsberäkningarna TtC-justeras PiT
PD-talen så att PD-talen avspeglar en genomsnittlig risk över
en konjunkturcykel.

PD (%)

PiT PD
TtC PD

Högkonjuktur

Lågkonjuktur

Tid

Swedbanks scoringsystem:
• Medelstora företag: är en kombination av ett antal olika
statistiska scoringmodeller och ett expertsystem. I den statistiska delen baseras riskbedömningen på information om
kredittagarens finansiella ställning och beteende. Marknadsförutsättningar och kredittagarens strategi bedöms i expertdelen av modellen.
• Hushållsexponeringar (privatpersoner och små företag):
innehåller ett antal olika statistiska scoringmodeller, där
varje modell är uppbyggd för att vara ett effektivt instrument för sitt användningsområde. Riskbedömningen baseras på information som beskriver kredittagarens finansiella
ställning och beteenden.

Vid utveckling av riskklassificeringssystem för olika motparter måste hänsyn tas till vilken information som är mest relevant för skattning av PD. Riskklassificering i Swedbank görs
därför antingen genom en individuell expertbedömning (rating)
eller via kvantitativa metoder och modeller baserade på statistisk analys av stora mängder kunder och relaterad kundinformation (scoring).
Riskklassificering i Swedbank baserar sig på två metodiker:
1. Rating
I ett ratingsystem framtas motpartens riskklassificering med
hjälp av ett expertbaserat system där värdena från ett antal
utvalda kriterier viktas och omvandlas till en riskklass. Swedbank använder en så kallad ”Through-the-Cycle”-filosofi vilken
uttrycker risken som motparten representerar i genomsnitt
över en hel konjunkturcykel. I ett TtC-system förväntas det att
fördelningen av kredittagarna över riskklasserna ska vara relativt oförändrad över tiden medan den observerade fallissemangsfrekvensen inom en riskklass kan komma att variera
över konjunkturcykeln.

Finansiella institut

Expert

Stora företag
Medelstora företag
Hushållsexponering
- Små företag

Swedbanks ratingsystem:
• Stater: Ratingen baseras på bedömning av ett antal parametrar som tillsammans beskriver statens utvecklingsnivå,
stabilitet och finansiella styrka.
• Finansiella Institut: Ratingen baseras på en sammanvägning av landets (statens) rating, risknivån på banksystemet
och den specifika banken. Risknivån i banksystemet bestäms
genom en vägning av ett antal parametrar som belyser
banksystemets utveckling stabilitet och finansiella styrka.
Den bankspecifika risken beräknas genom en vägning av
finansiell styrka, strategi och risknivån i verksamheten.
• Stora företag: Ratingen baseras på en sammanvägning av
en kvantitativ del som bedömer bolagets finansiella styrka
och en kvalitativ del där branschens situation, marknadspostition och bolagets strategi bedöms

Hushållsexponering
- Privat

Statistik

Förlustgraden vid fallissemang (LGD)
Förlustgraden vid fallissemang (LGD) mäter hur stor andel av
exponeringsbeloppet som förloras i händelse av fallissemang.
LGD är föreskrivna av Finansinspektionen för instituts- och
företagsexponeringar. För hushållsexponeringar (fastighetskrediter och övriga) är LGD baserat på Swedbanks egna estimat vilka baseras på intern historisk information av förlustgraden. Förlustgraden beror bland annat av motpartens finansiella
status, säkerhetens värdering samt återvinningar från motpart och återvinningar från realisering av eventuell säkerhet,
beräknade utifrån historiska utfall.
Det LGD-värde som används för beräkning av kapitalkravet
avspeglar ett extremt lågkonjunkturscenario. Detta innebär
att LGD-estimaten, som används vid beräkning av kapitalkravet
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för kreditrisk, motsvarar en förlustgrad under ekonomisk stress
och kan inte jämföras med de nuvarande konstaterade förlustnivåerna. LGD-värdena inkluderar dessutom en säkerhetsmarginal som tar hänsyn till den statistiska osäkerheten i estimaten.
Swedbanks LGD-system är uppdelat på fastighets- och
övriga hushållskrediter.

estimaten av PD, LGD och därmed EL (den förväntade förlusten) således att normalt vara mer konservativ än konstaterad
förlust. Beräkningssättet syftar till att ge ett stabilt kapitalkrav över skiftande konjunkturer.

LGD (%)

Lågkonjuktur LGD

Högkonjuktur

Tid

Lågkonjuktur

Exponeringen vid fallissemang (EAD)
Exponeringen vid fallissemang (EAD) mäter hur stort det utnyttjade exponeringsbeloppet är vid fallissemang. För åtaganden inom balansräkningen är EAD bruttovärdet av exponeringen utan hänsyn till reserveringar. För åtaganden utanför
balansräkningen beräknas EAD genom att det outnyttjade beloppet som motparten, enligt kontraktets villkor, har möjlighet
att utnyttja multipliceras med en konverteringsfaktor – KF. KF
är därmed ett mått på framtida kreditutnyttjande och mäter
kreditrisken utanför balansräkningen. EAD blir därmed summan av aktuellt åtagande och förväntat nyttjande av kvar
varande kreditmöjlighet.
För exponeringar utanför balansräkningen inom hushållsexponeringar är KF baserat på egna estimat. För instituts- och
företagsexponeringar används de av Finansinspektionen föreskrivna KF-estimaten.
EAD = nyttjat belopp + KF * outnyttjat belopp

Genom att estimaten är konjunkturjusterade samt inkluderar
säkerhetsmarginaler för osäkerhet i skattningarna kommer

Hantering
Riskklassificeringssystemet i kreditprocessen
Swedbanks riskklassificeringssystem är en central del av kredit
processen och omfattar arbets- och beslutsprocesser för
kreditgivning, kredituppföljning och kvantifiering av kreditrisk.
I systemet som består av metoder och modeller, delvis beskrivna ovan, ingår även instruktioner och styrande dokument
för processer och IT-system som stödjer vidareutveckling och
validering av riskklassificeringssystemet. Systemet syftar till
att med så stor precision som möjligt mäta risken för att en
kund eller ett kontrakt ska fallera och därigenom kunna uppskatta de förluster som koncernen i så fall drabbas av.
Såväl privat- som företagskreditgivning styrs av kredit
beredningsprocesser som innehåller ett systematiserat
beslutsstöd där riskklassificering av motparten utgör en viktig
del. Swedbanks interna riskklassificeringssystem är således i
första hand ett affärsstödjande redskap som möjliggör en
effektiv beslutsprocess genom att krediter med högre risk
antingen avråds direkt eller analyseras noggrant. I konsekvens
med det kan lågriskaffärer godkännas i en mycket enklare och
snabbare kreditprocess. Riskklassificeringen ingår vidare som
en central del i uppföljning av enskilda kreditexponeringar.
Systemet reglerar uppföljningsprocesserna på olika sätt, där
till exempel en svag riskklass medför särskild prövning och
därefter beslut om eventuella åtgärder.
I beslutsstödet görs förfinade kundkalkyler som ger större
möjligheter att se kostnaden för risktagandet i enskilda kundaffärer. Systemet innehåller möjligheter att beräkna riskkostnad och därmed riskjusterad lönsamhet på portfölj och affärsområdesnivå.
Risklassificeringssystemet omgärdas av styrande dokument. De övergripande reglerna har fastställts av styrelsen. De
mer detaljerade reglerna har formen av instruktion med till
hörande metoddokument som är fastställda av VD, respektive
koncernkreditchef eller chefen för Koncernens Riskkontroll.
I detta regelverk finns även regler för hur modeller ska vara

Ramverk för kredithantering i Swedbank

Strategier, policys och regelverk

Riskklassificering

Kreditberedning

Säkerhet

Prissättning

Beslut
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strukturerade och hur de ska valideras såväl i samband med
nyutveckling som vid den årliga kvalitetskontrollen. Systemets
effektivitet och tillförlitlighet upprätthålls genom årligen återkommande kvantitativa och kvalitativa valideringar.
Riskklassificeringssystemet tillämpas, med undantag för
några mindre portföljer, i hela koncernen. De tester som hittills
gjorts har visat att modellerna är mycket tillförlitliga.
Riskklassificeringen innebär att banken, med hjälp av modellerna, åsätter varje kund eller exponering ett värde på en riskskala, så kallad riskklass. Med hjälp av riskskalan rangordnas
kunderna alternativt exponeringen från dem med högst risk till
dem med lägst risk. För respektive risksteg har risken dessutom
kvantifierats. Den klassificering som görs med avseende på
risken för att en kund ska fallera uttrycks på en skala med 23
klasser, där 0 representeras störst risk och 21 representerar
lägst risk för fallissemang, samt en fallissemangsklass.

Motpartsrisker i handel med finansiella instrument
Hantering av motpartsriskerna inom handeln med finansiella
instrument är en funktion av de existerande marknadsdata, till
exempel marknadsräntor, aktie- eller valutakurser. Som konsekvens av det förändras kreditexponeringarna snabbt vid volatila marknadssituationer. Exponeringar och kreditutrymmen
följs därför upp dagligen för respektive motpart.
Motpartsrisker för Swedbank uppstår genom handel i derivatkontrakt, återköpstransakioner och värderpapperslån.
Nettning
Swedbank arbetar aktivt med att minska kreditriskerna genom,
att upprätta så kallade nettningsavtal med sina motparter. För
motparter där ett sådant avtal upprättas tillåts exponeringar
att kvittas, så att den totala exponeringen mot Swedbank
minimeras. Detta innebär således att den totala exponeringen
och därmed kapitaltäckningskravet minskar. Vidare innebär
avtal om nettoberäkning att det endast är nettoexponeringen
av samtliga med motparten ingångna kontrakt som berörs av
ett eventuellt fallissemang.
Bankens beslutsinstanser behandlar motpartens nettningsavtal, kredit- och settlementlimiter samt eventuella säker
heter. Vidare beslutas vilka löptider som tillåts för motparternas
underliggande transaktioner .
Swedbank har valt att för närvarande inte tillämpa någon
egen intern metod för nettning av motpartsrisker, utan följer
de regler och riktlinjer som fastställts av Finansinspektionen.

Kreditprocess
Swedbanks kreditprocess är utformad i syfte att stödja den
strategiska inriktningen att ha en väl diversifierad kreditportfölj med låg risknivå och balans mellan risk och avkastning.
Kreditrisktagandet styrs av Swedbanks övergripande affärsstrategi, kreditpolicy och grundläggande regler och mandat
för kreditbeslut fastställda av styrelsen. En grundläggande
princip vid kreditgivning i Swedbank är att varje affärsenhet
har det fulla ansvaret för sina kreditaffärer med tillhörande
kreditrisker.
En låg kreditrisk uppnås genom att verksamhetens kredit
affärer bygger på god återbetalningsförmåga, goda säkerheter
samt genom spridning, inom och mellan branscher och regioner.
En god avkastning uppnås bland annat genom att tydligt målsätta intjäning i förhållande till risk.
Utveckling och vidmakthållande av en balanserad riskexponering bygger på att Swedbank har en god förståelse för kunden
och dess verksamhet samt en kontinuerlig och professionell
bevakning av utvecklingen av konjunktur, olika sektorer och
marknader. Miljöhänsyn och en riskinriktad miljöanalys ingår
som en integrerad del av affärsbedömningen i syfte att både
förstå miljörisken och att aktivt värdera miljöarbete hos kunden.
Säkerheten för en beviljad kredit varierar bland annat beroende på bedömd risk och val av kreditprodukt. Värderingen av
en säkerhet grundar sig på en noggrann analys av säkerhetsobjektet och resulterar i en försiktig bedömning av marknadsvärdet.
Kreditportföljens riskprofil analyseras löpande i syfte att
identifiera förhöjda risknivåer för att på ett tidigt stadium
hantera dem på ett ändamålsenligt sätt. Riskutvecklingen i
portföljen utgör en väsentlig del i den månadsvisa rapporteringen till koncernledning, VD och styrelse.

Kreditderivat
Kreditderivattransaktioner finns i Swedbank endast i samband
med motpartsrisker. Kreditinstitut med kreditvärdighet Aaa–
Aa3 utgör den viktigaste kategorin av kreditderivatmotparter.
Av Swedbanks kreditexponeringar omfattas mindre än 0,24
procent av köpta kreditriskskydd.
Swedbank har för närvarande ingen förmedlingsverksamhet
för kreditderivat.
Kapitalkrav för kreditrisker
Enligt gällande regelverk kan kapitaltäckning för kreditrisk
baseras på en standardmodell eller på en intern riskklassificeringsmetod, IRK, vilken kräver Finansinspektionens godkännande.
Moderbolaget erhöll under 2007 ett sådant godkännande för
merparten av kapitalkravet för kreditrisk. Kapitaltäcknings
rapportering sker i enlighet med det beslutet. I mars 2009
erhölls även godkännande för den baltiska kreditportföljen.
Snare under 2009 förväntas Finansinspektionen lämna sitt
ställningstagande avseende om IRK-metoden kan tillämpas vid
beräkning av kapitalkrav för kreditrisker även för Swedbank
Finans. Målet är att övergå till IRK-metoden för dessa port
följer under 2009.
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Operativa risker, compliance
och motverkande av penningtvätt
De operativa riskerna inom Swedbank ska vara låga. Risktagandet ska begränsas inom
ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart. Operativa risker som kan skada Swedbanks
anseende och varumärken ska särskilt beaktas och begränsas. Swedbank har därför utarbetat interna regelverk för hantering av operativa risker, compliance och motverkande
av penningtvätt. Regelverken bidrar till att göra Swedbank bättre rustat inför oförutsedda
händelser som skulle kunna leda till ekonomiska förluster eller förlust av anseende.

Definitioner

Compliancerisker identifieras och utvärderas regelbundet av
compliancefunktionen i nära samarbete med ansvariga för
operativa risker och juristfunktioner. Vid utvärderingen beaktas till exempel ny lagstiftning, interna regelverk och risk för
intressekonflikter.
Identifiering av penningtvättsrisker sker helt i enlighet med
det av EU antagna tredje penningtvättsdirektivet och utgör
därmed grunden för Swedbanks existerande interna regelverk
om motverkande av penningtvätt. Rutiner för övervakande av
penningtvättsrisker inkluderar bland annat inhämtning och
uppföljning av kundinformation samt monitorering av transaktioner, allt i enlighet med ett riskbaserat synsätt. All relevant
personal erhåller utbildning och löpande information för att
öka kunskapen om penningtvättsrisker. Vidare finns en effektiv rapporteringsprocess för intern och extern rapportering vid
misstanke om penningtvätt.

Med operativ risk avses risken för förluster till följd av
icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer
eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa
händelser.
Med compliancerisker avses risken för legala eller rättsliga påföljder, stor ekonomisk skada, eller förlorat anseende som Swedbank kan drabbas av till följd av brister i att
följa lagar, förordningar och andra externa föreskrifter
samt policys, instruktioner och interna regler, inklusive
etiska riktlinjer, som reglerar hur verksamheten inom koncernen ska bedrivas.
Med penningtvätt avses bland annat omvandling eller
överföring av egendom i vetskap om att egendomen härrör
från brottsliga handlingar eller från medverkan till brottsliga handlingar och i syfte att hemlighålla eller dölja egendomens olagliga ursprung, eller för att hjälpa någon som
är delaktig i sådan verksamhet att undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande. Penningtvätt inkluderar
även området terroristfinansiering. Swedbank följer EUlagstiftningens definitioner av penningtvätt och terroristfinansiering.

Hantering
Swedbank har ett internt regelverk för hantering av operativa
risker. De centrala delarna i detta regelverk består av styrelsens övergripande risk- och kapitalpolicy, styrelsens policy för
operativa risker och VD:s instruktion för hantering av operativa
risker. Eftersom operativa risker utgör ett omfattande område
berörs operativa risker och deras hantering även i andra instruktioner och policys, till exempel koncernsäkerhetspolicyn.
Swedbank har också interna regelverk för att motverka penningtvätt samt för att hantera compliancerisker, som till exempel compliancepolicy, etikpolicy och policy för identifiering av
intressekonflikter.

Mätning
Metoder och tekniker
Med utgångspunkt från den av styrelsen fastställda definitionen
av operativa risker har en standardiserad riskstruktur skapats,
där riskområdena personal-, process-, IT- och system- samt
extern risk delats in i områden som definierats och exemplifierats med faktiska risker. Riskstrukturen utgör grund för de
koncerngemensamma metoderna självutvärdering, förlustoch incidentrapportering samt riskindikatorer.
Härigenom skapas bland annat möjligheter till analys och
koncernövergripande bedömningar samtidigt som en gemensam hantering av riskerna säkerställs.

Regelverken innehåller bland annat:
• Grundläggande principer
• Swedbanks risktolerans
• Beskrivning av organisation och ansvarsförhållanden
• Rapporteringskrav
• Metoder och tekniker för hantering av operativ risk.
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Ledningen understryker vikten av compliancefunktionen
och dess kontinuerligt förbättrade implementering i affärsenheterna. En anledning till det ökade fokuset är den nya lagstiftning som trätt i kraft under de senaste åren, till exempel MiFID,
Marknadsmissbrukslagen, och Öppenhetsdirektivet.
Swedbank har en styrgrupp med ansvar för att uppdatera
regelverk, utvärdera compliancerisker, koordinera det årliga
complianceprogrammet, bevaka compliance och etikrelaterade
beslut samt koordinera uppföljning av hur intressekonflikter
hanteras inom koncernen.

finansiella oron en stor roll. I den svenska delen av koncernen
har risknivån ökat under den senare delen av 2008; en specifik
risk är den ryktesrisk som uppstår under den hårda mediabevakning som har varit under perioder.

Swedbanks risktolerans
Styrelsen fastslår i policyn för operativa risker att de operativa
riskerna ska vara låga. Risktagandet ska begränsas inom ramen
för vad som är ekonomiskt försvarbart. Operativa risker som
kan skada Swedbanks anseende och varumärken ska särskilt
beaktas och begränsas. Åtgärder genomförs för att reducera
samtliga exponeringar som inte anses acceptabla.
Swedbank ska följa de interna regelverk som är framtagna i
banken, men i den händelse nationell lagstiftning har krav som
överstiger de interna regelverken skall nationell lagstiftning
följas.

Penningtvätt
Swedbank har under 2007 och 2008 bedrivit ett koncernövergripande program för att anpassa verksamheten till EU:s tredje
penningtvättsdirektiv. Som en del i detta har ett koncernövergripande regelverk fastställts, baserat på kraven i direktivet.
För koncernens verksamhet inom EU och EES är anpassningen
i princip genomförd. I takt med att nationella lagstiftningar
antas, utvärderar banken löpande vidtagna åtgärder. I andra
delar av koncernen pågår ett arbete med att anpassa verksamheten till koncernens regelverk. Som ett led i koncernens
arbete har resurserna för arbetet att motverka penningtvätt
och finansiering av terrorism avsevärt förstärkts.

Compliancerisk
Under 2008 har flera nya regelverk implementerats i Swedbank innebärande förändringar i system, dokumentation och
processer för att säkerställa regelefterlevnad. Nya lagar innebär inledningsvis högre risk för koncernen.

Swedbanks risknivå
Operativ risk
Den totala risknivån inom Swedbank har under de första två
kvartalen 2008 bedömts vara normal. Under kvartal tre och
fyra har nivån höjts till högre än normal. Anledningen till den
höjda risknivån är bland annat de risker som är förknippade med
den internationella finansiella oron. Riskerna analyseras regelbundet och åtgärdas kontinuerligt.
Risknivån i den baltiska delen av koncernen bedöms som
högre än normal; framför allt baseras bedömningen på den
internationella finansiella oro som råder i kombination med
Baltikums ekonomiska utveckling.
Risknivån i Ukraina och Ryssland bedöms generellt sett vara
högre än i den övriga koncernen. Den högre risknivån, även vad
gäller compliancerisk, beror till viss del på osäkerheter inom den
finansiella sektorn i båda länderna, samt i Ukraina även på den
politiska strukturen och osäkerheten. Behovet av förbättringar
av IT-infrastrukturen och de interna processerna bidrar också till
att risken höjs något men även här spelar den internationella

Rapportering
I Koncernens Riskkontrolls ansvar ligger även en enhetlig koncernövergripande rapportering av operativa risker till styrelse,
VD och koncernledning. En analys av risknivån i alla större
affärsenheter genomförs kvartalsvis och rapporteras till respektive lokal affärsledning samt till styrelse, VD och koncernledning.
Complianceriskerna rapporteras två gånger per år, eller vid
händelser där risken har förhöjts, till VD och styrelse. Swedbank har lokala kommittéer som beslutar om påföljder vid regel
överträdelser.
Kapitalkrav för operativ risk
Swedbank tillämpar schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativa risker. Swedbanks kapitalkrav för opera
tiva risker var 3 888 miljoner kronor för 2008. Se appendix sidan
39 för en beskrivning av hur kapitalkravet för operativa risker
beräknas enligt schablonmetoden.

Swedbanks riskstruktur för indelning av operativa risker
Operativa risker
Personalrisk

Processrisk

IT- och systemrisk

Extern risk

Kompetens

Felaktiga processer

Tillgänglighet

Extern brottslighet

Bemanning

Regelefterlevnad

Tillförlitlighet

Leverantörer/outsourcing

Mänskliga fel

Projekt/förändring

Sekretess

Allvarliga störningar

Intern brottslighet

Dokumentation

Utveckling

Rykte

Ledning/kultur

Organisation/ansvar

Bristande systemstöd

Politisk risk

Modell

Spårbarhet

Mål och belöningsmodeller

Styrning/beslut
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Finansiella risker
Swedbank erbjuder sina kunder olika typer av kvalificerade finansiella tjänster
och produkter på ett flertal marknader. Som en naturlig del av denna verksamhet uppkommer olika typer av finansiella risker. Dessa gör att Swedbanks
resultat och kassaflöde kan påverkas av förändringar i valutakurser, räntor,
aktiekurser samt av likviditetssituationen. Därför är hanteringen av dessa
risker en viktig aktivitet inom Swedbank.

De historiskt uppmätta samband som VaR-beräkningen bygger på sätts ibland ur spel, till exempel vid stressituationer på
de finansiella marknaderna. För de enskilda risktyperna ränte-,
aktiekurs- och valutakursrisk används därför kompletterande
riskmått och limiter som baseras på känsligheter för förändringar av olika marknadspriser. Marknadsrisker mäts även med
stresstester där förlusten till följd av ett antal extrema ränte
scenarier dagligen beräknas.

Swedbank upprätthåller en låg riskprofil avseende finansiella
risker. Under 2008 har Swedbanks hantering och styrning av
finansiella risker satts på hårda prov i samband med finanskrisen
och oron på de finansiella marknaderna. Den låga riskprofilen
samt en god styrning och kontroll av de finansiella riskerna har
gjort att stora förluster undvikits.
Definitioner

Hantering
Swedbanks totala risktagande styrs genom styrelsens beslut
om risklimiter som begränsar det finansiella risktagandets art
och storlek. Enbart så kallade risktagande enheter, det vill säga
enheter som erhållit ett riskmandat från VD, är tillåtna att ta finansiella risker. Riskerna i dessa enheter mäts, följs upp och rapporteras dagligen till VD och ledande befattningshavare inom
Swedbank. Varje risktagande enhet har beslutade limiter för
olika riskslag som systematiskt följs upp med en dagligen rutin.
De dominerande marknadsriskerna inom Swedbank är av
strukturell eller strategisk natur och hanteras centralt av Group
Treasury med uppdraget att minimera eventuell negativ påverkan på Swedbanks resultat och eget kapital. Ett exempel på
strukturella risker är ränterisker som uppstår då räntebindningen i Swedbanks utlåning inte exakt stämmer överens med
räntebindningen i dess finansiering. Ett annat exempel är valutarisker som uppkommer när inlåningen och utlåningen inte är
denominerad i samma valuta. Strategiska risker utgörs främst
av valutakursrisker kopplade till innehaven i de utländska verksamheterna där det inte är möjligt att hedga risken. Den internationella expansionen under de senaste åren har inneburit att
valutakursrisken, inklusive strategisk valutakursrisk, har vuxit
och är nu den största enskilda marknadsrisken inom Swedbank,
följt av ränterisk.
Marknadsrisken i Swedbanks tradingverksamhet är låg i för
hållande till Swedbanks totala risker vilket speglas av att dess
andel av totalt riskvägt belopp vid beräkning av kapitaltäckning uppgår till cirka 3 procent 2008-12-31.
Figuren nedan till vänster visar Swedbanks marknadsrisker
utryckta som VaR. VaR exkluderar här marknadsrisker inom enheten Swedbank Ukraina samt strategiska valutakursrisker. För
Swedbank Ukraina blir VaR missvisande på grund av illikvida och
outvecklade finansiella marknader i Ukraina. Avseende de stra-

De finansiella riskerna indelas i två huvudtyper:
marknadsrisker och likviditetsrisk.
Med marknadsrisker avses risken för att förändringar i
räntor, valuta- och aktiekurser leder till att nettot av
Swedbanks tillgångar och skulder, inklusive derivat, faller
i värde.
Likviditetsrisk syftar på risken att Swedbank inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

Marknadsrisker
Swedbanks aktivitet på olika finansiella marknader motiveras i
första hand av viljan att långsiktigt tillfredsställa kundernas
behov och underlätta Swedbanks egen finansiering, i andra
hand av att skapa avkastning genom positionstagning. Risktagandet vägs alltid mot förväntad avkastning. Marknadsrisker
uppkommer såväl i Swedbanks tradingverksamhet, det vill säga
i samband med handel på de finansiella marknaderna, som strukturellt i den övriga bankverksamheten. Hanteringen av marknads risker kan därför delas upp i dessa två huvudområden.
Mätning
Swedbank mäter marknadsrisker, både de strukturella och de
som uppstår i tradingverksamheten, med en Value-at-Risk
(VaR)-modell. VaR uttrycker en med aktuell portfölj möjlig
förlustnivå som är så hög att den endast kan överträffas med
låg sannolikhet under en viss tidshorisont. Swedbank använder
99 procent sannolikhetsnivå och en tidshorisont på en dag. Det
innebär att den potentiella förlusten för portföljen statistiskt
kommer att överstiga VaR-beloppet en dag av 100.
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Swedbanks Value-at-Risk (VaR)-modell
De finansiella riskerna i Swedbank mäts med hjälp av VaR, en
modellbaserad riskmätning som är internationell standard,
samt med traditionella känslighetsmått och stresstester.
Swedbank uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/49/EG och Swedbanks VaR-modell är baserad på Finansinspektionens regelverk. VaR innebär att man, utifrån en modell för hur marknadsräntor, aktiekurser och valutakurser rör
sig, skattar en sannolikhetsfördelning för resultatutfallet i
Swedbanks portfölj. Detta görs utifrån det hypotetiska antagandet att portföljen får ligga orörd över en viss tidshorisont.
I Swedbanks VaR-modell skattas sannolikhetsfördelningen
dagligen med så kallad Monte Carlo-simulering, med scenarier
som genereras baserat på marknadsprisförändringar under det
senaste året. Horisonten är en handelsdag. Med sannolikhetsfördelningen som grund beräknas sedan riskmåttet VaR. Måttet anger en med aktuell portfölj möjlig förlustnivå som är så
hög att den endast kan överträffas med låg sannolikhet. Swedbank använder 99 procent VaR, vilket innebär att den poten
tiella förlusten kommer att överstiga VaR-beloppet med 1 procents sannolikhet över vald tidshorisont.
Swedbanks VaR-modell utvärderas kontinuerligt genom så
kallad hypotetisk backtesting, som är ett systematiskt sätt att
i efterhand undersöka om den sannolikhetsfördelning över
möjliga portföljresultat som modellen genererat var korrekt.
Inom tradingverksamheten används även det dagliga resultatet för att utvärdera VaR i så kallad faktisk backtestning. Det
hypotetiska backtestingresultatet beräknas som portföljens
värdeförändring över en dag då positionerna hålls konstanta
men marknadspriserna uppdateras. Backtestingresultatet
jämförs sedan med VaR och om detta görs för ett stort antal
dagar kan modellens tillförlitlighet utvärderas. Inom Swedbank
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Uppgången och de relativt stora variationerna i VaR under
2008 förklaras av den ökade volatiliteten på både ränte- och
valutamarknaderna samt positioner tagna för att säkerställa
en god likviditet i Swedbank. De redovisade riskerna inkluderar
positioner som inte marknadsvärderas och därför inte får ett
direkt genomslag på Swedbanks resultat.
Swedbanks tradingverksamhet (se figuren nedan till höger)
har präglats av den ökade marknadsoron och finanskrisen som
eskalerade under hösten 2008. Trots besvärliga marknadsförhållanden har tradingverksamheten lyckat behålla risker och
intjäning på en stabil nivå med relativt få stora förluster. Detta
är typiskt för en tradingverksamhet som bedrivs med låg risk
och primärt baseras på kunders efterfrågan på finansiella lösningar och placeringar. VaR inom tradingverksamheten har
under året varit som högst 49 miljoner kronor som lägst 22
miljoner kronor och i genomsnitt 34 miljoner kronor. Antalet
förlustdagar uppgick till 66 .

Swedbanks marknadsrisker, uttryckta i VaR
fördelade på risktagande enheter 2008
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tegiska valutakursriskerna är ett VaR-mått baserat på en tidshorisont på en dag inte relevant. Figuren bekräftar att Swedbanks marknadsrisker till stor del är strukturella och återfinns
inom Group Treasury och dotterföretaget Swedbank Hypotek.
Swedbanks VaR ligger något högre i slutet av 2008 jämfört
med samma period 2007. Samtliga riskslag har stigit jämfört
med för ett år sedan. Eftersom också diversifieringeffekterna
mellan riskslagen ökat begränsas uppgången av VaR totalt.
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sker daglig hypotetisk backtesting för Swedbank som helhet
och för enskilda risktagande enheter. Resultatet av backtestingen analyseras, kommenteras och rapporteras till VD månadsvis. Samtliga backtestinggenomslag av VaR för positioner
i handelslagret rapporteras till Finansinspektionen. Under det
senaste året har antalet backtestinggenomslag ökat tillföljd av
den höga volatiliteten på kapitalmarknaderna. Som komplement till VaR-modellen används stresstester som beräknas
dagligen. Exempelvis så beräknas resultateffekten av ett modifierat parallellskifte där noderna på räntekurvan skiftas efter
dess volatilitet relativt ettårsnoden.

enligt estnisk lag i väntan på planerat inträde i eurozonen.
Liknande arrangemang finns i Lettland och Litauen. I moder
företaget inom Baltisk Bankrörelse finns även strategiska positioner i lettiska lat och litauiska litas till följd av investeringar
i utländska dotterföretag i Lettland och Litauen
Swedbank Ukraina har valutaexponeringar tillföljd av att ut
låningen till stor del görs i amerikanska dollar och euro medan
inlåning främst är denominerad i ukrainska hryvnia. Det medför
att det uppstår en tillgångsposition i främst amerikanska dollar
och en skuldposition i hryvnia i den ukrainska verksamheten. Vid
årets slut uppgick denna skuldposition till 615 miljoner kronor.
Swedbank Hypoteks upplåning i utländsk valuta är i sin helhet swappad till svenska kronor.
I moderbolaget uppstår valutakursrisker i kopplade till innehaven i de strategiska utländska verksamheterna. För att reducera valutakursrisken är dessa innehav som regel finansierade
i respektive lands valuta eller i en valuta som är knuten till landets valuta. Till exempel är bankens innehav i Baltikum denominerat i estniska kroon och finansierat i euro. Undantagen är
innehavet i Swedbank Ukraina som är denominerat i den
ukrainska valutan hryvnia men är finansierat med svenska
kronor och amerikanska dollar samt Swedbank Ryssland som är
denominerat i ryska rubel men delvis finansierat med svenska
kronor. Hryvnian har under året varit knuten till dollarn men
den Ukrainska centralbanken har inte lyckats behålla växelkursen på en stabil nivå vilket har resulterat i en kraftig försvagning av och ökad volatilitet i hryvnian. Till viss del begränsas
valutakursrisken i dessa strategiska innehav av skuldpositioner
i lokala valutor inom respektive utländsk enhet.
I figuren till vänster beskrivs de fem största valutapositionerna, inklusive strategiska valutapositioner, i Swedbank den
31 december 2008. En väsentlig del av valutapositionerna redovisade i grafen är relaterade till moderbolagets innehav av
utländska dotterbolag vilka inte påverkar Swedbanks resultat.
Figuren till höger visar de största resultatpåverkande valuta
positionerna.
En generell kursrörelse för den svenska kronan gentemot
utländska valutor om +/– 5 procent vid årets utgång skulle i
sämsta fall innebära en direkt effekt på Swedbanks redovisade
resultat på –20 miljoner kronor (–0).

Valutakursrisk
Med valutakursrisk avses risken för att att värdet av
Swedbanks tillgångar och skulder inklusive derivat kan
påverkas negativt vid förändringar i valutakurser.

Valutakursriskerna inom Swedbank är till stor del av strukturell
eller strategisk natur kopplade till verksamheterna i Baltikum,
Ryssland och Ukraina. Valutakursrisker i övriga verksamheter
samt relaterade till handel och positionstagning på de finansiella marknaderna är små.
Swedbanks valutakursrisker hanteras genom att det samlade
värdet av tillgångar och skulder, inklusive derivat, i en och
samma valuta anpassas till önskad nivå. Anpassningen sker i
huvudsak genom användande av derivat såsom räntevaluta
swappar och valutaterminer.
En stor del av Baltisk Bankrörelses utlåning sker i euro medan
inlåningen huvudsakligen är denominerad i de lokala valutorna
(estniska kroon, lettiska lat och litauiska litas). Därtill är en stor
del av Baltisk Bankrörelses likviditetsreserv placerad i värdepapper denominerade i euro, vilket ger upphov till en tillgångsposition i euro och en ungefär lika stor skuldposition i de lokala
valutorna. Den 31 december 2008 uppgick denna position till
31 143 miljoner kronor. Valutorna i de baltiska länderna är låsta
mot euron (lettiska lat tillåts fluktuera två procent gentemot
euron). Värdet av den estniska valutan baseras på en sedelfond
i euro och växelkursen gentemot euron är fastställd och fixerad

Valutapositioner Swedbank

Resultatpåverkande
valutapositioner, Swedbank
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Ränterisk

Förändringen av ränterisken i utländsk valuta jämfört med föregående år beror främst på att Swedbank Ukraina har tillkommit
och inkluderats i siffrorna.
Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle Swedbanks
nettoresultat av finansiella transaktioner den 31 december
2008 ha ökat med 310 miljoner kronor (–296).
Tabellen nedan sammanfattar och visar hur Swedbanks
ränterisker fördelar sig på olika löptider den 31 december 2008.
Tabell på sidan 41 i appendix sammanfattar ränterisken i övrig
verksamhet per valuta för de viktigaste valutorna.
Ränteförändringar påverkar även räntenettot. Hur stor
effekten blir beror dels på hur lång den återstående räntebindningstiden är för Swedbanks räntebundna tillgångar, skulder
och derivat, dels på i vilken utsträckning Swedbank förmår
anpassa räntorna på in- och utlåning med rörlig ränta. Räntenettots känslighet för ränteförändringar beräknas regelbundet
inom Swedbank. Vid en räntehöjning 31 december 2008 med
en procentenhet beräknas Swedbanks räntenetto öka med
cirka 830 miljoner kronor under de kommande tolv månaderna*.
Motsvarande siffra vid en räntesänkning med en procentenhet
är ett försämrat räntenetto på cirka 1 014 miljoner kronor.

Med ränterisk avses risken för att värdet av Swedbanks
tillgångar, skulder samt ränterelaterade derivat påverkas
negativt vid en förändring av räntenivån.
Swedbanks ränterisker uppkommer som ett resultat av att
räntebindningstiderna för tillgångar och skulder inklusive derivat inte sammanfaller. Swedbanks räntebundna tillgångar utgörs framför allt av krediter. Ränterisken i dessa är i huvudsak
eliminerad, antingen genom att de finansierats med räntebunden upplåning, eller genom att Swedbank ingått swapavtal där
Swedbank betalar bunden ränta. I princip all utlåning i Swedbank med bunden ränta har kreditavtal där låntagaren inte har
rätt att lösa lånet i förtid utan att ersätta Swedbank för eventuella förluster som uppstår på grund av att räntan förändrats
sedan lånet betalats ut, så kallad ränteskillnadsersättning.
Även kontoinlåningen kan ur ränterisksynpunkt ses som
delvis räntebunden, eftersom det finns stora volymer inlåning
som löper med en rörlig ränta som inte bedöms kunna sänkas
om styrräntorna skulle sänkas. Detta kan påverka räntenettot
negativt, men moderbolaget har valt att positionera sig för att
reducera sådana negativa effekter. Moderbolaget har beslutat
att i ränteriskmätningen åsätta delar av inlåningen en duration
på mellan två och tre år.
Ränterisk mäts i Swedbank för alla positioner, såväl de som
tas upp till verkligt värde i redovisningen som de som tas upp
till anskaffningsvärde.
En höjning av samtliga marknadsräntor (inklusive realräntor)
med en procentenhet skulle den 31 december 2008 ha medfört
en minskning av värdet av Swedbanks räntebärande tillgångar
och skulder, inklusive derivat, med 1 811 miljoner kronor (1 961).
Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha
uppgått till 810 miljoner kronor (1 549) medan positioner i utländsk valuta skulle få en värdeminskning med 1 001 miljoner
kronor (412). Förändringen av ränterisken hänför sig både till
moderbolagets hantering av strukturella ränterisker och till
förändringar av positionstagandet inom tradingverksamheten.

Aktiekursrisk
Med aktiekursrisk avses risken för att värdet av Swedbanks innehav av aktier och aktierelaterade derivat påverkas negativt vid en förändring av aktiekurser.
Exponering för aktiekursrisker uppstår i Swedbank till följd av
innehav i aktier och aktierelaterade derivat. Swedbanks aktiehandel är i huvudsak kundrelaterad. Positionerna i trading
rörelsen finns i Swedbank Markets samt i Baltisk Bankröresle,
och är normalt sådana att endast begränsade förluster kan
uppkomma vid större kursrörelser. Dessa positioner syftar
bland annat till att skapa likviditet åt Swedbanks kunder.
* Beräkningen utgår ifrån antagandet att marknadsräntorna stiger (sjunker)
med en procentenhet och därefter ligger kvar på denna nivå under tolv
månader och att Swedbanks balansräkning i princip är oförändrad under
perioden.

Värdeförändring om marknadsräntan stiger med en procentenhet
Tabellen visar inverkan på värdet av tillgångar och skulder samt utländsk valuta inklusive derivat,
om marknadsräntorna stiger med en procentenhet
<3 mån

3–6 mån

6–2 mån

1–2 år

2–3 år

3–4 år

4–5 år

5–10 år

>10år

SEK

257

106

–1 178

–923

1 040

–181

123

–60

6

–810

Utländsk valuta

–74

8

–64

–82

–93

–57

–153

–224

–262

–1 001

183

114

–1 242

–1 005

947

–238

–30

–284

–256

–1 811

SEK

489

240

–542

–325

–23

55

227

175

14

310

Utländsk valuta

–58

71

–38

23

–1

41

–32

–21

15

0

Swedbank Totalt

431

311

–580

–302

–24

96

195

154

29

310

mkr

Swedbank Totalt

Totalt

Varav av finansiella instrument
värderade till verkligt värde
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Inom Swedbank mäts och limiteras aktiekursrisk med avseende på sämsta utfall av 63 olika scenarier där aktiekurser och
implicita volatiliteter förändras. I scenarierna så förändras
aktiekurserna maximalt med +/– 20 procent och volatiliteterna
maximalt med +/– 30 procent. Utfallen för de olika kombinationerna bildar en riskmatris för aktiekursrisken och det värsta
utfallet är limiterat. Vid årets utgång skulle det sämsta utfallet
innebära en värdeförändring på tradingverksamhetens positioner med –81 miljoner kronor vilket inträffar i det extrema
scenariot då volatiliterna ändras med +30 procent och aktiekurserna med –20 procent under en och samma dag.

antal olika finansieringsprogram för sin korta- och långfristiga
upplåning till exempel European Commercial Papers, US Commercial Papers, Global Medium Term Notes, certifikat och
säkerställda obligationer. Swedbank arbetar aktivt för att bi
behålla och vidareutveckla sin redan väldiversifierade upp
låningsbas.
Under 2007 gav Finansinspektionen Swedbank Hypotek
tillstånd att emittera så kallade säkerställda obligationer.
Swedbank Hypoteks svenska och internationella obligationsstock konverterades till säkerställda obligationer under andra
kvartalet 2008 och tilldelades ratinginstituten Moodys och
Standard & Poors högsta ratingbetyg. Detta innebar att Swedbanks likviditet förbättrades genom att upplåningsbasen breddades och att möjligheterna att hålla likviditetsreserver stärktes.
En annan viktig del av hanteringen av likviditetsrisker är de
likviditetsreserver i form av likvida och i central banker pantsättningsbara värdepapper som innehas i såväl den svenska
som den internationella verksamheten.
Under 2008 har likviditeten på de finansiella marknaderna
successivt försämrats till följd av finanskrisen. Detta har delvis
orsakats av stora och i många fall oväntade förluster i banker
världen över, framför allt på värdepapper med kreditexponering
på den amerikanska bostadsmarknaden. En annan orsak är en
ökad osäkerhet kring ratinginstitutens kreditbedömningar
med anledning av de stora felbedömningar som skett i bedömningen av strukturerade värdepapper med inslag av kreditrisk
från den amerikanska bostadsmarknaden. Myndigheterna världen över har blivit allt mer oroade över de skadeverkningar den
bristande marknadslikviditeten kan få och därför via världens
centralbanker skapat ett antal olika lånefaciliteter för att försöka minska krisens negativa effekter på den reala ekonomin.
Den försämrade likviditeten på de finansiella marknaderna
har också påverkat den svenska marknaden och de svenska
bankerna, framför allt efter konkursen i Lehman Brothers, trots
att de svenska storbankerna kunnat uppvisa god lönsamhet
och endast haft små exponeringar mot den typ av värdepapper
som krisen härrör ifrån.
Under senhösten 2008 kom även finanskrisen i fokus för
massmedia. Detta ledde tidvis till omfattande ryktesspridning
om situationen i de svenska bankerna. Swedbank drabbades
under en period i oktober och november av en omfattande negativ publicititet som även tillfälligt ledde till en märkbar
minskning av inlåningsvolymerna i Sverige och Baltikum. Situationen har därefter stabiliserats.
Swedbank har sedan sommaren 2007 noga bevakat och
analyserat den successiva försämringen av marknadernas
funktionssätt och på olika sätt förstärkt likviditetsreserverna.
Detta har dels skett genom en aktiv bearbetning av olika finansieringsmarknader dels genom en aktiv genomgång av balansräkningen för att identifiera och mobilisera tillgångar som kan
pantsättas, i de lånefaciliteter som centralbankerna erbjuder.
I slutet av 2008 skapades i Sverige en möjlighet för bankerna
att emittera skuldinstrument med statlig garanti. I Swedbank
bedömdes denna möjlighet skapa ett värdefullt komplement till

Likviditetsrisker
Likviditetsrisker uppstår genom att förfallotidpunkter för
Swedbanks tillgångar och skulder, inklusive derivat, inte sammanfaller. Swedbank definierar likviditetsrisk som risken för att
inte kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel
ökar avsevärt.
Mätning
Swedbanks likviditetsrisker mäts och rapporteras dagligen genom analys av Swedbanks framtida kassaflöden och volymen
av pantsättningsbara tillgångar. Swedbank använder sig av
likviditetslimiter som sätter gränser för hur stora negativa
kassaflöden tillåts vara under till exempel en enskild dag eller
andra bestämda tidsperioder i framtiden. Mätning och limitering av likviditetsrisker sker både på total koncernnivå och
nedbrutet på enskilda valutor och enheter.
Hantering
Swedbanks finansiering är strukturerad så att en långsiktig,
stabil och väl diversifierad investerarbas byggs upp och vidmakthålls. Upplåningen sker utifrån målsättningen att skapa
och upprätthålla en tillfredsställande balans mellan långfristiga
tillgångar och långfristiga skulder och så att betryggande likviditetsreserver skapas.
Likviditetshanteringen är centraliserad till ett fåtal enheter
vilket effektiviserar och underlättar uppföljning och kontroll av
Swedbanks likviditetsrisker. Likviditetsriskerna följs och analyseras löpande för att säkerställa att inte alltför stora kortfristiga
betalningsförpliktelser uppstår. Särskilda kontinuitetsplaner för
att hantera allvarliga störningar av likviditetssituationen finns
upprättade både på koncernnivå och lokalt i de länder där Swedbank bedriver betydande verksamhet.
Swedbank genomför regelbundet stresstester av likvidi
teten i syfte att öka beredskapen för samt säkerställa att
banken klarar av situationer där till exempel olika finansieringskällor inte fungerar. Sådana stresstester har intensifierats
under hösten efter fallissemanget av Lehman Brothers.
Likviditetsriskerna reduceras av att Swedbank aktivt arbetar med att säkerställa stabila finansieringskällor, till exempel
inlåning från allmänheten och en diversifierad upplåning på ett
stort antal kapitalmarknader. Swedbank använder sig av ett
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KAPITALKRAV FÖR MARKNADSRISKER
Enligt gällande regelverk kan kapitaltäckning för marknadsrisk
baseras antingen på en schablonmetod eller på en intern VaRmodell, vilken kräver Finansinspektionens godkännande. Moderbolaget erhöll under 2004 ett sådant godkännande att använda
egen intern VaR-modell för generell ränterisk, generell och
specifik aktiekursrisk i handelslagret samt valutakursrisk i hela
verksamheten. Kapitaltäckningsrapporteringen sker i enlighet
med detta sedan början av 2005. Under år 2006 utvidgades
godkännandet till att omfatta även Baltisk Bankrörelse för
generell ränterisk i handelslagret och valutakursrisk i hela verksamheten.
Detta godkännande har i slutet av 2008, efter beslut av
F inansinspektionen, ändrats så att valutakursrisker utanför
handelslagret, det vill säga i övrig verksamhet, exkluderas från
den interna VaR-modellen. Kapitalkravet för dessa risker beräknas istället med schablonmetoden. Den största delen av
valutakursrisker i övrig verksamhet utgörs numera av valutakursrisk kopplade till strategiska innehav i utländska dotter
bolag. Sådana risker lämpar sig mindre väl för en VaR-modell.
Metodändringen överensstämmer med koncernens interna
synsätt och hantering av dessa risker. Ändringen innebär ett
lägre kapitalkrav för marknadsrisker för Swedbank finansiell
företagsgrupp jämfört med vad det skulle ha varit med tidigare
metod. Emellertid har kapitalkravet för marknadsrisker ökat
jämfört med slutet av 2007 på grund av den ökade volatiliteten
och turbulensen på de finansiella marknaderna.

Swedbanks övriga upplåningsinstrument och Swedbank tecknade därför avtal om att få utnyttja garantin.
Vid utgången av 2008 var Swedbanks likviditetsreserv tillräckligt stor för att i en akut situation utan tillgång till finansiering från de finansiella marknaderna klara ett års nettokassaflöde (se figuren nedan).
Stresstest likviditet 2008-12-31*
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*H
 uvudsakliga antaganden: Ingen tillgång till kapitalmarknader; ingen refinansiering av utlåning till kreditinstitut, emitterade obligationer eller förlagslån.
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Appendix
I den Finansiella Företagsgruppen Swedbank ingick den 31 december 2008 Swedbank-koncernen
med tillägg för intresseföretagen Entercard, Eskilstuna Rekarne Sparbank AB, Färs och Frosta
Sparbank AB, Swedbank Sjuhärad AB, Bergslagens Sparbank AB, Bankernas Depå AB och
Vimmerby Sparbank AB.
Intresseföretagen konsolideras i koncernen enligt kapitalandelsmetoden men i den Finansiella
Företagsgruppen ingår de fullt ut och är konsoliderade enligt förvärvsmetoden. Entercard konsolideras dock enligt klyvningsmetoden. Försäkringsföretag i Swedbank-koncernen ingår inte i den
Finansiella Företagsgruppen.
Försäkringsföretag är Sparia Försäkrings AB, Swedbank Försäkring AB, AS Hansa Elukindlustus,
AS Hansa Varakindlustus och UAB Hansa gyvybes draudimas. Bokfört värde av aktier i försäkringsföretagen, 1 986 mkr dras av från kapitalbasen.

Kapitalbas och kapitalkrav

Kapitaltäckning i Swedbank finansiell företagsgrupp per 2008-12-31
mkr
Pelare 1

Basel 2 med
övergångsregler

Basel 2 utan
övergångsregler

Kapitalbas

102 943

102 943

Kapitalkrav

73 289

55 720

Överskott eller underskott av kapital

29 654

47 223

1,40

1,85

916 113

696 505

Kapitaltäckningskvot
Riskvägt belopp
Primärkapitalrelation, %

8,1

10,7

Kapitaltäckningsgrad, %

11,2

14,8

Swedbank AB*
moderbolag orgnr.
500217–7753

Swedbank
Hypotek AB*

Baltisk
bankrörelse*

Kapitalbas

83 474

27 009

24 951

Kapitalkrav

43 178

25 649

15 031

Överskott eller underskott av kapital

40 296

1 360

9 920

1,93

1,05

1,66

Kapitaltäckning i betydande företag per 2008-12-31

mkr

Kapitaltäckningskvot
Riskvägt belopp

539 725

320 612

187 891

Primärkapitalrelation, %

9,7

8,4

10,5

Kapitaltäckningsgrad, %

15,5

8,4

13,3

Andel av totalt kapitalkrav i Swedbank, %

58,9

35,0

20,5

* Enligt Basel 2 med övergångsregler.
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Upplysningar om kapitalkravet
Swedbank Finansiell
företagsgrupp

mkr
Kapitalkrav för kreditrisk

49 436

Kreditrisk när IRK tillämpas

28 908

– Institutsexponeringar

1 339

– Företagsexponeringar

20 257

– Hushållsexponeringar
fastighetspant

3 141

övrigt

2 261

– Värdepapperisering

73

– Motpartslösa exponeringar

1 837

Kreditrisk när schablonmetoden tillämpas

20 528

– Institutsexponeringar

228

– Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter

60

– Exponeringar mot administrativa organ, icke–kommersiella företag samt trossamfund

172

– Exponeringar mot stater och centralbanker

96

– Företagsexponeringar

9 742

– Exponeringar med säkerhet i fastighet

5 249

– Hushållsexponeringar

2 633

– Oreglerade poster

341

– Exponeringar mot fonder

33

– Övriga poster

1 974

Kapitalkrav för avvecklingsrisker

1

Kapitalkrav för marknadsrisker

2 395

– Risker i handelslager utanför VaR-beräkning

1 014

– Risker i handelslager enligt VaR-beräkning

790

– Valutakursrisk utanför VaR-beräkning

591

Kapitalkrav för operativa risker

3 888

Tillägg under övergångsperiod

17 569

Totalt kapitalkrav

73 289
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Kapitalkrav per land

mkr

Sverige

Estland

Lettland

Litauen

Ryssland

Ukraina

72

82

39

Övriga
länder

Kapitalkrav för kreditrisk enligt IRK
Kreditrisk när IRK tillämpas
– Institutsexponeringar

1 339

– Företagsexponeringar

20 257

– Hushållsexponeringar
fastighetspant

3 141

övrigt

2 261

– Värdepapperisering
– Motpartslösa exponeringar

73
1 837

Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablon
– Institutsexponeringar

3

79

69

– E xponeringar mot kommuner
och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter

5

34

22

– E xponeringar mot administrativa organ,
icke-kommersiella företag samt trossamfund

141

– Exponeringar mot stater och centralbanker

30

13

5

3

16

59

2 147

2 796

2 015

529

280

1 598

991

1 315

541

788

16

651

608

606

493

80

90

105

– Oreglerade poster

32

72

120

68

3

47

– Exponeringar mot fonder

23

10

1 231

296

155

172

16

61

139

46

114

– Företagsexponeringar

1 658

– Exponeringar med säkerhet i fastighet
– Hushållsexponeringar

– Övriga poster
Kapitalkrav för avvecklingsrisker

317

140

1

Kapitalkrav för marknadsrisker
– Risker i handelslager utanför VaR-beräkning

814

– Risker i handelslager enligt VaR-beräkning

782

24

– Valutakursrisk utanför VaR-beräkning

2 673

250

17

3

30

Kapitalkrav för operativa risker

2 797

446

314

254

60

Kapitalkrav för tillägg enligt övergångsregler

17 569

Värdena i tabellen summerar inte till totalt kapitalkrav. Elimineringar mellan länderna är inte avdragna.
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Kapitalbas Finansiell Företagsgrupp 1

mkr

2008-12-31

2

Primärt kapital

3

Tillskjutet kapital

4

Kassaflödessäkringar

5

Balanserad vinst inkl. resultat under löpande räkenskapsår

40 109
–959
42 530

6

Majoritets-/minoritetsintresse

1 735

7

Primärkapitaltillskott

9 709

8

Justering för kassaflödessäkringar

959

Avdrag från det primära kapitalet (–)
9

19 928

Immateriella tillgångar

18 703

Uppskjutna skattefordringar
10

Överskjutande del primärkapitaltillskott

11

Aktier och tillskott till utomstående institut

12

EL-reservering

0
28
1 197

Totalt primärt kapital
13

Supplementärt kapital

14

Eviga förlagslån

15

Överskjutande del av primärkapitaltillskott

16

74 155

4 843

Tidsbundna förlagslån

27 156

Avdrag från det supplementära kapitalet (–)
17

Avdrag för överskjutande del förlagslån

18

Aktier och tillskott till utomstående institut

19

EL-reservering

1 225
28
1 197

Totalt supplementärt kapital

30 774

Summa primärt och supplementärt kapital
20

Utvidgad kapitalbas

21

Avdrag från hela kapitalbasen (–)

104 929

1 986

Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål

102 943

1 Kapitalbas

3 Tillskjutet kapital

Kapitalbasen är tänkt att fungera som en buffert mot de risker Swedbank är exponerad mot och består av summan av primärt kapital och supplementärt kapital med
avdrag för värdet av aktier och tillskott i försäkringsföretag (som har separata kapitalkrav). Kortfattat utgörs kapitalbasen av eget kapital med olika justeringar samt av
förlagslån. Förlagslån får räknas in i kapitalbasen eftersom de utgör en efterställd
skuld vilket innebär att innehavaren vid en eventuell konkurs får återbetalning efter
övriga fordringsägare, men före aktieägare. Förlagslån kan vara såväl eviga som tidsbundna, och hur mycket som får räknas in i kapitalbasen av vardera typ begränsas av
kapitaltäckningsreglerna. Ställs kapitalbasen i relation till riskvägt belopp erhålls
kapitaltäckningsgraden och ställs den i relation till det totala kapitalkravet erhålls
kapitaltäckningskvoten.

Här ingår det kapital aktieägarna skjutit till. Sådant kapital redovisas som aktiekapital och reservfond. Swedbanks aktiekapital utgörs av stamaktier och preferens
aktier. Tillskjutet kapital är justerat för tecknat ej inbetalt aktiekapital.
4 Kassaflödessäkringar

Här ingår kassaflödessäkringar vilka är bokförda direkt emot eget kapital.
5 Balanserad vinst inkl. resultat under löpande räkenskapsår

Resultat under tidigare år och under löpande år som redovisats via resultaträkningen
samt kapitalandelen av reserver. Vinst som genereras under året räknas in i det primära kapitalet då den verifierats av företagets revisor och då med avdrag för beräknad utdelning.

2 Primärt kapital

Det primära kapitalet ska utgöra minst hälften av kapitalbasen och utgörs till största
del av eget kapital med avdrag för föreslagen utdelning och avdrag för immateriella
tillgångar. Efter godkännande från tillsynsmyndigheten kan även sk primärkapitaltillskott räknas in i det primära kapitalet. Ställs det primära kapitalet i relation till
riskvägt belopp erhålls primärkapitalrelationen.
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6 Majoritets-/minoritetsintresse

14 Eviga förlagslån

Majoritets-/minoritetsägarnas andel av eget kapital i de företag som konsolideras
fullt ut i den Finansiella Företagsgruppen.

Förlagslån är lån som löper utan säkerhet och som får räknas in i kapitalbasen eftersom
de utgör en efterställd skuld som innebär att innehavaren vid en eventuell konkurs får
återbetalning efter övriga fordringsägare, men före aktieägare. Lånet ska dessutom
kunna tas i anspråk för att täcka eventuella förluster under löpande verksamhet för att
förhindra likvidation. Ett evigt förlagslån löper i princip på obegränsad tid, men kan
efter medgivande av Finansinspektionen återbetalas eller återköpas. Ett sådant medgivande kan i normalfall lämnas tidigast fem år efter det att lånet emitterats. Eviga förlagslån har förmånsrätt före av Swedbank upptagna primärkapitaltillskott men efter
tidsbundna förlagslån samt Swedbanks övriga förpliktelser. Eviga förlagslån får ingå i
kapitalbasen med högst samma belopp som det primära kapitalet.

7 Primärkapitaltillskott

Primärkapitaltillskott är eviga förlagslån som har sådana villkor att Swedbank fått
godkännande från Finansinspektionen att få räkna in dem i det primära kapitalet. Ett
evigt förlagslån löper i princip på obegränsad tid, men kan efter medgivande av
Finansinspektionen återbetalas eller återköpas. Ett sådant medgivande kan i normalfall lämnas tidigast fem år efter det att lånet emitterats – dock kan s.k. step-up
inträffa först efter tio år. Primärkapitaltillskott kallas också hybridkapital på grund
av deras kombination av låne- och aktieliknande egenskaper. Räntebetalning är fastställd enligt avtalet men får bara ske om det finns utdelningsbara medel. Tillskottets
förmånsrätt är efterställd all annan inlåning och upplåning, inklusive de eviga förlagslån som inte räknas som primärkapitaltillskott. Primärkapitaltillskott får utgöra
högst 30 procent av det primära kapitalet. Eventuell överskjutande del får istället
räknas in i det supplementära kapitalet på samma sätt som eviga förlagslån. Eftersom
vissa av dessa lån har emitterats i utländsk valuta kan storleken på primärkapital
tillskottet variera till följd av valutakursförändringar.

15 Överskjutande del av primärkapitaltillskott

Den del av primärkapitaltillskott som enligt begränsningsregler inte får räknas in i det
primära kapitalet räknas istället in i supplementärt kapital som ett evigt förlagslån.
16 Tidsbundna förlagslån

Tidsbundna förlagslån har förmånsrätt före av Swedbank upptagna eviga förlagslån
men efter övriga förpliktelser. Tidsbundna förlagslån får räknas in i det supplementära kapitalet med högst 50 procent av det primära kapitalet. För tidsbundna förlagslån med kvarvarande löptid under fem år görs tidsavräkning så att 20 procent av det
nominella värdet får räknas in för varje helt år som återstår till förfallodagen. Detta
innebär att ett tidsbundet förlagslån med mindre än ett år kvar till förfall inte alls kan
räknas in i kapitalbasen. För att undvika detta konstrueras vanligtvis lånen så att de
efter tillstånd från Finansinspektionen kan förtidsinlösas innan tidsavräkningen
påbörjas.

8 Justering för kassaflödessäkringar

Redovisade värdeförändringar i eget kapital till följd av kassaflödessäkringar ska inte
påverka kapitalbasen.
9 Immateriella tillgångar

Goodwill samt övriga immateriella tillgångar, såsom värden för förvärvade kundrelationer. Goodwill hänförlig till aktieinnehav i utländska dotterföretag ska enligt redovisningsreglerna ses som en tillgång i lokal valuta och kan därmed variera till följd av
valutakursförändringar.

17 Avdrag för överskjutande del förlagslån

10 Överskjutande del primärkapitaltillskott

Avdrag för att tidsbundna förlagslån enligt begränsningsreglerna inte ska överskrida
tillåtna 50 procent av primärt kapital samt att eviga förlagslån inte ska överskrida
100 procent av primärt kapital.

Den del av primärkapitaltillskott som enligt begränsningsregler inte får räknas in i
det primära kapitalet.

18 Aktier och tillskott till utomstående institut

Avdrag för vissa typer av aktier och tillskott till institut som inte ingår i den Finansiella
Företagsgruppen, till exempel aktier i BGC Holding. 50 procent dras av från primärt
kapital och 50 procent dras av från supplementärt kapital.

11 Aktier och tillskott till utomstående institut

Avdrag för vissa typer av aktier och tillskott till institut som inte ingår i den Finansiella
Företagsgruppen, till exempel aktier i BGC Holding. 50 procent dras av från primärt
kapital och 50 procent dras av från supplementärt kapital.

19 EL-reservering

Avdrag för differens mellan förväntad förlust enligt IRK och redovisad reservering.
50 procent dras av från primärt kapital och 50 procent dras av från supplementärt
kapital. Differensen uppstår genom att kalkylerade förluster enligt de nya kapitaltäckningsreglerna överstiger Swedbanks bästa bedömning av förlustnivåer och
behov av reserveringar. Förväntade förluster beräknas enligt regelverket samt med
information från Swedbanks interna riskklassificeringssystem och karaktäriseras av
försiktighetsprincipen, så att risker hellre överskattas än underskattas. Till detta
kommer extra säkerhetsmarginaler som genom Finansinspektionens tillämpning av
regelverket byggts in i riskklassificeringssystemet.

12 EL-reservering

Avdrag för differens mellan förväntad förlust enligt IRK och redovisad reservering.
50 procent dras av från primärt kapital och 50 procent dras av från supplementärt
kapital. Differensen uppstår genom att kalkylerade förluster enligt nya kapitaltäckningsreglerna överstiger Swedbanks bästa bedömning av förlustnivåer och behov av
reserveringar. Förväntade förluster beräknas enligt regelverk samt med information
från Swedbanks interna riskklassificeringssystem och karaktäriseras av försiktighetsprincipen, så att risker hellre överskattas än underskattas. Till detta kommer
extra säkerhetsmarginaler som genom Finansinspektionens tillämpning av regelverket byggts in i riskklassificeringssystemet.

20 Utvidgad kapitalbas

Den utvidgade kapitalbasen får i normalfall maximalt motsvara 60 procent av kapitalkravet för marknadsrisker och utgörs av tidsbundna förlagslån med särskilda villkor.
Den ursprungliga löptiden för dessa lån ska minst uppgå till två år och ingen tids
avräkning görs. Swedbanks kapitalbas inkluderar för närvarande inte någon utvidgad
kapitalbas.

13 Supplementärt kapital

Tidsbundna förlagslån efter eventuellt tidsavräkning av den återstående löptiden
som understiger fem år, eviga förlagslån samt kapitaltilskott och reserver som får
ingå i kapitalbasen som supplementärt kapital respektive avdrag som ska göras
enligt 3 kapitlet lagen om kapitaltäckning. Förlagslån är lån som löper utan säkerhet
och som får räknas in i kapitalbasen eftersom de utgör en efterställd skuld som innebär att innehavaren vid en eventuell konkurs får återbetalning efter övriga fordringsägare, men före aktieägare. Lånet ska dessutom kunna tas i anspråk för att
täcka eventuella förluster under löpande verksamhet för att förhindra likvidation.
Totalt får det supplementära kapitalet medräknas i kapitalbasen till ett belopp som
högst motsvarar det primära kapitalet. Eftersom delar av förlagslånekapitalet har
emitterats i utländsk valuta kan storleken på det supplementära kapitalet variera till
följd av valutakursförändringar.

21 Avdrag från hela kapitalbasen

Avdrag som ska göras från hela kapitalbasen inkluderar till exempel aktier och tillskott i försäkringsföretag som ska avräknas från summan av primärt och supplementärt kapital.
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Kreditrisk

Exponeringsbelopp per 2008-12-31
Totalt
exponeringsbelopp

mkr

Genomsnittligt
exponeringsbelopp
2008

IRK-metoden
Institutsexponeringar

64 049

161 975

Företagsexponeirngar

348 142

325 533

Hushållsexponeringar – fastighet

627 729

608 390

68 112

73 073

Hushållsexponeringar – övrigt
Positioner i värdepapperiseringar

7 762

7 546

53 761

45 367

1 169 555

1 221 884

Exponeringar mot stater och centralbanker

71 488

32 495

Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter

58 105

76 816

Motpartslösa exponeringar
Totalt IRK-Metoden
Schablonmetoden

Exponering mot administrativa organ, icke-kommersiella företag samt trossamfund

2 429

2 316

Institutsexponeringar

12 959

13 865

Företagsexponeirngar

121 784

111 236

Hushållsexponeringar

43 913

41 092

119 431

106 975

3 853

1 973

Exponeringar med säkerhet i fastighet
Oreglerade poster
Exponeringar mot fonder
Övriga poster
Totalt schablonmetoden
Totalt Swedbank

30

406

699

25 161

25 730

459 529

413 197

1 629 084

1 635 081
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Exponeringsbelopp fördelat på viktiga geografiska områden per 2008-12-31

mkr

Sverige

Estland

Lettland

Litauen

Ryssland

Ukraina

varav
OECD* Danmark

varav
Norge

varav
Finland

Latinamerika

varav
Brasilien

Japan

Övriga
Östasien

312

312

6

varav
Korea

varav
Kina

Övriga
länder

1 394

1 354

244

1 786

617

21

IRK-metoden
Institutsexponeringar

38 816

346

663 22 268

1 795

6 969

1 320

Företagsexponeringar

293 028

510

52 797

904

27 316

6 461

Hushållsexponeringar –
fastighet

626 801

831

47

32

1

248

27

101

8

1

1

2 773

34 418

7 790

313

313

Hushållsexponeringar–
övrigt

1

67 850

Positioner i värdepapperiseringar
Motpartslösa
exponeringar
Totalt IRKMetoden

1

33

7

62

7

6

7 762

53 761

1 080 256

856

664 83 906

7

3 220

7

1 971

333

Schablonmetoden
Exponeringar mot
stater och centralbanker

57 599

9 685

39

Exponeringar mot
kommuner och
därmed jämförliga
samfälligheter
samt myndigheter

57 060

856

189

Exponering mot
administrativa organ,
icke-kommersiella
företag samt
trossamfund

437

482

1 451

1 795

109

1 513

273

8 686

27

129

355

6

1 736

3

684

Institutsexponeringar

2 452

6

180

182

1 161

Företagsexponeringar

20 493

18 950

31 034

28 032

5 821

3 503 12 055

547

2 079

5 212

Hushållsexponeringar

6 961

9 194

11 286

7 720

1 382

1 497

5 682

570

4 877

9

17 865

42 744

18 787

19 432

7 132

12 304

960

297

19

124

175

1 181

1 255

544

33

455

201

14

167

3

588

75

143

926

588

21

44

64

Exponeringar med
säkerhet i fastighet
Oreglerade poster
Exponeringar
mot fonder

280

126

Övriga poster

20 267

2 413

5

77

56

2

7

3

183 158

86 891 63 363

57 106 16 154

20 410 29 967

1 585

8 827

5 767

77

Totalt Swedbank

1 263 414

86 891 63 363

57 106 17 010

21 074 113 873

4 358

43 245

13 557

390

31

1

3

1 820

2

135

1

198
9

Totalt
schablonmetoden

* Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien.

14

313

3

157

8

67

1

9

2 334

15

3 287

8

1 980

2 667
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Exponeringsbelopp fördelat på viktiga branscher per 2008-12-31

Privatpersoner

Fastighetsförvaltning

Bostadsrättsföreningar

Handel

Hotell
och
restaurang

1 498

109 155

10 041

15 773

2 186

7 989

Hushållsexponeringar –
fastighet

461 054

7 456

67 047

7 598

1 576

Hushållsexponeringar –
övrigt

24 495

5 185

10 108

6 048

1 437

mkr

Byggnads- Tillverkverksamningshet industri

Transport

Skogsoch
lantbruk

21 290

5 702

5 631

158 955

9 556

3 443

2 612

39 346

27 718

3 160

2 803

1 163

3 686

9 760

Övrig
företagsutlåning Kommuner

Finansinstitut

Övriga

IRK-metoden
Institutsexponeringar
Företagsexponeringar

64 049
8

323
1

Positioner i värdepapperiseringar

266

7 762

Motpartslösa
exponeringar
Totalt IRK-Metoden

9 914

53 761
487 047

121 796

87 196 29 419

5 199

20 705 27 536

9 477

48 663

196 433

71 820

67 100

115

11 190

12 557

44 572

2 465

56 380

1 433

96

136

301

127

299

109

Schablonmetoden
Exponeringar mot stater
och centralbanker

589

Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter
samt myndigheter

59

Exponering mot
administrativa organ,
icke-kommersiella företag
samt trossamfund

1 488

5

20

23

29

22

4

Institutsexponeringar

1

12 956

2

Företagsexponeringar

3 018

14 856

15 794

2 584

8 309

23 226

10 230

6 181

29 673

695

4 600

2 618

Hushållsexponeringar

31 803

297

2 905

134

1 073

1 060

1 324

862

3 246

53

47

1 108

Exponeringar med
s äkerhet i fastighet

90 528

7 419

4 773

715

3 291

2 663

829

392

7 170

17

600

1 033

Oreglerade poster

651

891

348

68

276

439

151

86

882

1

19

42

Exponeringar mot fonder

280

653

7 419

Övriga poster

126

2 349

267

1 577

85

2 943

2 855

1 742

3 164

232

Totalt schablonmetoden 128 630

25 867

25 403

3 606

14 846 30 360

15 412

9 382

111 133

15 116

63 841 14 934

147 663

87 196 54 822

8 805

35 551 57 896

24 889

58 045

308 566

15 116

135 661 79 198

Totalt Swedbank

615 677

1 874
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Exponeringsbelopp fördelat på löptider per 2008-12-31*

mkr

Betalbar
på anfordran

< 3 månader

3–12 månader

1–5 år

5–10 år

> 10 år

Utan löptid/
värdeförändring

IRK-metoden
Institutsexponeringar

14 046

21 581

2 256

11 617

7 527

7 022

Företagsexponeringar

36 579

216 476

33 120

44 907

14 243

2 817

8 203

289 074

68 239

230 315

31 748

150

17 194

42 651

2 689

5 201

363

14

7 503

259

Hushållsexponeringar – fastighet
Hushållsexponeringar – övrigt
Positioner i värdepapperiseringar
Motpartslösa exponeringar
Totalt IRK-Metoden

53 761
76 022

569 782

106 304

299 543

54 140

10 003

53 761

11 178

32 117

3 659

7 341

1 361

606

15 226

56 282

251

737

371

461

3

948

Schablonmetoden
Exponeringar mot stater och centralbanker
Exponeringar mot kommuner och därmed
jämförliga samfälligheter samt myndigheter
Exponering mot admionistrativa organ, ickekommersiella företag samt trossamfund

286

91

429

671

Institutsexponeringar

312

10 845

412

173

3

Företagsexponeringar

282

25 603

7 247

42 899

27 031

18 080

Hushållsexponeringar

152

9 936

5 343

14 238

4 305

9 675

264

18

21 415

8 176

14 231

13 431

61 754

406

Oreglerade poster

376

550

979

300

571

1 077

Exponeringar mot fonder

280

126

Exponeringar med säkerhet i fastighet

Övriga poster

4
1 214
642

9

705

1 371

5 957

10 235

716

6 168

Totalt schablonmetoden

11 950

157 843

27 226

86 985

57 709

92 811

25 004

Totalt Swedbank

87 972

727 625

133 530

386 528

111 849

102 814

78 765

* Löptid fördelas utifrån återstående löptid till avtalad förfallotidpunkt. Avtal som löper med periodvis bundna villkor räknas till tiden fram till nästa dag för villkorsändring.
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Säkerställda exponeringar per 2008-12-31
Säkerställt genom
medräkningsbara säkerheter*

mkr

Säkerställt genom
garantier eller kreditderivat**

IRK-metoden
Institutsexponeringar

6 165

Företagsexponeringar

25 106

Hushållsexponeringar – fastighet

26 682
531

Hushållsexponeringar – övrigt

1 367

Positioner i värdepapperiseringar
Motpartslösa exponeringar
Totalt IRK-Metoden

31 271

28 580

Schablonmetoden
Exponeringar mot stater och centralbanker
Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter
Exponering mot admionistrativa organ, icke-kommersiella företag samt trossamfund
Institutsexponeringar
Företagsexponeringar

10 453

Hushållsexponeringar

748
2 445

Exponeringar med säkerhet i fastighet

9

Oreglerade poster
Exponeringar mot fonder
Övriga poster
Totalt schablonmetoden

10 453

3 202

Totalt Swedbank

41 724

31 782

Outnyttjade
kreditlöften

dessas
exponeringsbelopp

30 059

3 508

* Främst pantbrev i bostadsfastigheter och finansiella säkerheter.
** Kommuner och fastighetsbolag är de vanligaste garantigivarna.

Outnyttjade åtaganden per 2008-12-31

mkr

Hushållsexponeringar – fastighetskrediter
Hushållsexponeringar – övrigt
Totalt

34

100

8

30 159

3 516
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Osäkra* och förfallna fordringar** uppdelat på viktiga branscher per 2008-12-31

Privatpersoner

Fastighetsförvaltning

Osäkra fordringar

2 580

3 038

Reserveringar för befarade
kreditförluster***

1 427
540

Kapitalfordran med förfallet belopp
5–30 dagar, som inte är osäkra
Kapitalfordran med förfallet belopp
31–60 dagar, som inte är osäkra
Kapitalfordran med förfallet belopp
mer än 61 dagar, som inte är osäkra

mkr

– varav belastar perioden

Totalt osäkra och förfallna fordringar

Hotell och
Handel restaurang

Byggnadsverksamhet

TillverkningsSkogs- och
industri Transport
lantbruk

Övrig
företagsutlåning

Stat
och
kommun

1 246

142

676

1 109

452

193

1 461

1 211

723

94

405

862

261

158

1 405

654

299

16

156

258

65

33

369

6 168

1 699

1 370

37

753

894

433

244

3 902

2 618

1 900

332

71

330

349

441

195

658

2 981

2 100

673

51

620

757

349

199

432

13

14 347

8 737

3 621

301

2 379

3 109

1 675

831

6 453

171

158

Finansiella
institut

Övrigt

9

6

20

126

6

229

20

743

55 1 104

*

O
 säkra fordringar är sådana för vilka det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren. Fordringar är inte osäkra om det finns säkerheter som med
betryggande marginal täcker både kapital, räntor och ersättning för eventuella förseningar.
** M
 ed förfallna fordringar avses fordringar med övertrassering eller fordringar med enligt kreditvillkoren förfallna belopp som är obetalda.
*** F ör osäkra fordringar görs en bedömning, såväl individuellt som gruppvis, om nedskrivningsbehov föreligger. När det bedöms att det föreligger ett nedskrivningsbehov
av en fordran görs en beräkning av skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade med lånefordrans
effektiva ränta.							

Osäkra och förfallna fordringar uppdelat på
viktiga geografiska områden per 2008-12-31

mkr

Sverige

Estland Lettland

Litauen Ryssland

Ukraina

varav
OECD* Danmark

varav
Norge

Osäkra fordringar

2 426

2 513

3 063

1 404

218

983

305

1

Reserveringar för befarade kreditförluster

1 823

1 319

1 566

710

218

572

325

1

Kapitalfordran med förfallet belopp
5–30 dagar, som inte är osäkra

2 260

2 542

3 480

6 662

25

835

58

773

Kapitalfordran med förfallet belopp
31–60 dagar, som inte är osäkra

1 248

1 979

2 314

1 175

78

43

291

647

526

Kapitalfordran med förfallet belopp mer än
61 dagar, som inte är osäkra

1 879

2 240

2 280

1 341

41

1 022

126

9

2 243

* Förutom Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien.
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varav
Finland

Övriga
Japan Östasien

Övriga
länder

12

1

62
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Förändring reserveringar per 2008-12-31
Förändring i reserveringar för
befarade kreditförluster

mkr

Ingående balans

3 810

Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster
som i årets bokslut redovisats som konstaterade förluster

–306

Årets reservering för sannolika kreditförluster

2 903

Återförda ej längre erforderliga reserveringar

–220

Avsättning/upplösning av gruppvis reservering

2

Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster

40

Koncernmässiga förändringar

9

Valutakursförändringar

308

Utgående balans

6 546

Värdejusteringar som har redovisats direkt
över resultaträkningen per 2008-12-31

mkr

2008

Individuellt värderade fordringar
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster

806

Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika förluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster

–291

Gruppvisa värderade fordringar
Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster

170

Årets kostnad för infriande av garantier och andra ansvarförbindelser

–16

Värdejusteringar som har redovisats direkt över resultaträkningen

669

Återvinningar som har redovisats direkt
över resultaträkningen per 2008-12-31

mkr

2008

Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster, gruppvis värderade homogena fordringar

42

Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster, individuellt värderade fordringar

125

Återvinningar som har redovisats direkt över resultaträkningen

167
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Genomsnittlig riskvikt per 2008-12-31
Risk klasser 13–21
EAD
Ø RW i %

mkr

Riskklasser 6–12
EAD
Ø RW i %

Riskklasser 0–5
EAD
Ø RW i %

Fallissemang
EAD
Ø RW i %

Totalt
EAD
Ø RW i %

Institutsexponeringar

58 850

17,55

4 484

123,03

504

177,81

211

64 049

26,14

Företagsexponeringar

186 256

45,41

150 708

100,58

9 444

180,63

1 734

348 142

72,73

Hushållsexponeringar –
fastighetskrediter

537 339

3,04

80 811

21,13

8 640

48,82

939

32 592

16,04

31 836

60,96

2 968

104,72

716

Hushållsexponeringar – övrigt

156,78

627 729

7,43

68 112

30,62

Värdepapperisieringar
Motpartslösa exponeringar

7 762

11,8

56 597

40,3

Genomsnittlig LGD per 2008-12-31
Totalt
mkr

EAD

Hushållsexponeringar – fastighetskrediter*

Ø LGD i %

627 729

10,00

68 112

30,62

Hushållsexponeringar – övrigt
* I undergruppen fastighetskrediter redovisas inte det faktiska snittet av LGD utan det golv som används i enlighet med FFFS 2007:1, 39 kap §1.

Förväntade kreditförluster för 2008 och realiserat utfall*
PD, %

LGD, %

EL, %

Förväntad

Utfall***

Institutioner**

0,60

2,89

Företag**

1,94

0,81

Hushåll – bostadsfastigheter

0,47

0,39

9,94

4,69

0,06

0,02

Hushåll – övriga

1,45

1,18

48,08

24,36

0,68

0,29

Förväntat

Utfall****

Förväntat

Utfall

0,00
17,60

0,14

*
Resultaten är exponeringsviktade.
** Swedbank tillämpar egna estimat på LGD och EL för hushållsexponeringar.
*** En kreditexponering anses vara fallerad om något av följande kriterier är uppfyllda:
a. Swedbank gör en bedömning att kund sannolikt inte kommer att kunna betala som avtalat utan att säkerhet tas i anspråk eller banken vidtar annan liknande åtgärd eller
b. Fordran är obetald sedan mer än 90 dagar
****	Realiserat LGD beräknas på fallerade krediter/motparter. LGD definieras som andel av exponeringsbeloppet som Swedbank förlorar vid händelse av fallissemang.
Realiserat utfall är baserat på all tillgänglig intern information per 31 december 2008. För ännu ej avslutade fallissemang används reserverat belopp istället för konstaterad
förlust. Utfallet kommer att justeras allteftersom ytterligare information tillkommer.
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Förändringar av kreditförluster per 2008-12-31
mkr

Totalt Swedbank

2008

3 242

2007

642

Förändringa

2 600

Förklaring

Förklaras huvudsakligen genom ökade
reserveringar för befarade kreditförluster.

Motpartsrisker – Derivat per 2008-12-31
Derivat

mkr

Verkligt positivt värde av kontrakt

137 571

Nettningsvinster

104 203

Aktuell kvittad kreditexponering

33 368

Säkerheter som innehas*

10 965

Nettokreditexponering för derivat**

22 402

Effekt av säkerhetsbelopp vid kreditbetygsförsämring med 1steg, både hos Moody´s och Standard & Poors
Nominellt belopp för kreditderivat

55
5 847

* Säkerheter består av kontanta medel och obligationer.
**Effekten av Swedbanks minskade kapitaltäckningskrav gällande motpartsrisker genom ingångna avtal om nettoberäkning.
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Operativ risk

Kapitalkrav för operativa risker
Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt schablonmetoden. Schablonmetoden bygger på att olika affärsområden åsätts olika höga multiplikatorer så kallade betafaktorer beroende på verksamhetens inneboende risknivå. Dessa betafaktorer uttrycker det branschövergripande kapitalkravet relativt bruttointäkterna för respektive affärsområde. Betafaktorerna bestäms av kapitaltäckningsregelverket. Tabellen nedan visar aktuella betafaktorer för affärsområdena.

Affärsområde

Beta (%)*

Kapitalkrav (mkr)

Företagsfinansiering

18

1

Handel och finansförvaltning

18

1 008

Hushållsbank

12

1 904

Storkundsbank

15

648

Betalning och avveckling

18

202

Administrationsuppdrag

15

43

Kapitalförvaltning

12

72

Privatkundsmäkleri

12

10

* Avser förhållanden per 2008-12-31.
Kapitalkravet för respektive affärsområde erhålls genom att multiplicera affärsområdets betafaktor och bruttointäkter.
Det totala kapitalkravet för en legal enhet eller den Finansiell Företagsgruppen erhålls genom summering av alla åtta affärsområdens respektive kapitalkrav.

39

Swedbank Risk och kapitaltäckning 2008 Appendix

Finansiell risk

Kapitalkrav för risker i handelslagret per 2008-12-31

Swedbank Finansiell Företagsgrupp (mkr)

Kapitalkrav
beräknat enligt
standardmetod

Kapitalkrav
beräknat enligt
egen modell*

Totalt
Kapitalkrav

997

541

1538

Risker i handelslagret
Ränterisk
varav specifik risk

997

varav generell risk
Aktiekursrisk
varav specifik risk

0

541

17

239

256

6

varav generell risk

11

Valutakursrisk
Totalt

591

10

601

1 605

790

2 395

* Beloppen för de olika riskfaktortyperna har framräknats genom att gruppens totala VaR-baserade kapitalkrav fördelats med hjälp av så kallat VaR-bidrag.

Swedbank AB (mkr)

Kapitalkrav
beräknat enligt
standardmetod

Kapitalkrav
beräknat enligt
egen modell**

Totalt
Kapitalkrav

814

542

1 356

Risker i handelslagret
Ränterisk
varav specifik risk

814

varav generell risk

0

Aktiekursrisk

542
235

235

varav specifik risk
varav generell risk
Valutakursrisk

2 673

5

2 678

Totalt

3 487

782

4 269

** Beloppen för de olika riskfaktortyperna har framräknats genom att moderbolagets totala VaR-baserade kapitalkrav fördelats med hjälp av så kallat VaR-bidrag. 		

Kapitalkrav
beräknat enligt
standardmetod

Baltisk Bankrörelse (mkr)

Kapitalkrav
beräknat enligt
egen modell***

Totalt
Kapitalkrav

Risker i handelslagret
Ränterisk

189

varav specifik risk

189

184

varav generell risk

5

Aktiekursrisk

5

varav specifik risk

5

2

varav generell risk

3

Valutakursrisk

160

160

Totalt

354

354

*** Baltisk Bankrörelse har inte erhållit godkännande för egen modell för marknadsrisk på individuell basis (men är inkluderad i Swedbank Finansiell Företagsgrupp). 			
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Ränterisker i övrig verksamhet per 2008-12-31

Swedbank Finansiell Företagsgrupp (mkr)

Värdeförändring
1%

Swedbank AB (mkr)

–1%

Valuta

Värdeförändring
1%

–1%

Valuta

SEK

–1 013

1 058

SEK

–402

452

USD

–654

733

USD

50

–52

EEK

–57

59

GBP

22

–22

LTL

–45

46

EUR

21

–20

LVL

–31

32

RUR

6

–6

GBP

22

–22

DKK

–5

5

UAH

–21

22

JPY

–3

3

EUR

–13

17

CHF

1

–1

Övriga valutor
Totalt

Swedbank Hypotek AB (mkr)

–9

9

–1 821

1 954

Övriga valutor
Totalt

Värdeförändring
1%

Baltisk Bankrörelse (mkr)

–1%

–1

1

–311

361

Värdeförändring
1%

Valuta

–1%

Valuta

SEK

–571

564

EEK

–57

59

Totalt

–571

564

LTL

–45

46

LVL

–31

32

EUR

–19

21

USD

–6

6

GBP

0

0

CAD

0

0

AUD

0

0

Övriga valutor

0

0

–157

163

Totalt
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