Kapitalutvärdering
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör
Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Sparbanken Boken tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av
operativa risker.

Kapitaltäckning
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Alla belopp i tkr om inget annat anges.

Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Supplementärt kapital
Total kapitalbas

104 226
104 226

Riskvägda exponeringsbelopp
Kreditrisker
Operativ risk enligt basmetoden
Totalt riskvägt belopp

483 058
42 180
525 238

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker
Exponering mot institut
Exponering mot företag
Exponering mot hushåll
Exponering säkrad genom panträtt i fastigheter
Fallerande exponeringar
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
Aktieexponeringar
Övriga poster
Summa

10 415
118 758
229 173
96 419
9 202
3 409
11 078
4 604
483 058

Krav på kapitalbasens storlek
Kärnprimärkapitalrelation
Primärkapitalrelation
Total kapitalrelation
Kapitalkonserveringsbuffert
Kontracyklisk buffert
Summa kapitalbaskrav

4,5%
6,0%
8,0%
2,5%
2,0%
12,5%

Specifikation över buffertkrav
Kapitalkonserveringsbuffert (totalt riskvägt belopp x 2,5 %)
Kontracyklisk buffert (totalt riskvägt belopp x 2,0 %)
Summa buffertkrav

13 131
10 505
23 636

Kapitalrelation
Kärnprimärkapitalrelation (Kärnprimärkapital/Totalt riskvägt belopp)
Total kapitalrelation (Total kapitalbas/Totalt riskvägt belopp)

19,84%
19,84%

Målsättning och riktlinjer för riskhantering
Beträffande strategier och förfarande avseende riskhantering för respektive riskkategori
hänvisas till bankens årsredovisningen.
Styrelsen använder sig av bankens riskkontrollfunktion för att övervaka samtliga riskomården.
Funktionens arbete styrs av ett antal, av styrelsen, utfärdade instruktioner och policys.
Information om kapitalkravet
Som framgår av kapitalrelationen ovan uppfyller banken med god marginal miniminivån
beträffande kravet för kapitalbasen.
Bankens strategi för att bedöma om kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för den aktuella
och framtida verksamheten bygger på regelbunden utvärdering av verksamheten samt kommande
förändringar och värderingar av kapitalbehovet. Metoden bygger på en av styrelsen fastställd process för kapitalutvärdering
Sparbanken Boken

