Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Skaraborg AB
org.nr 516401-0141 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.
Nedan beskrivs Sparbanken Skaraborg AB:s kapitaltäckningssituation i sammandrag.
Reglerna syftar till att stärka bankens förmåga att klara finansiella förluster och hantera turbulenta perioder på de finansiella
marknaderna. Ytterst syftar det till att skydda bankens kunder. Reglerna innebär att kapitalbasen med marginal ska täcka
de förskrivna kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Därutöver ska kapitalbasen täcka
ytterligare risker banken identifierat i verksamheten i enlighet med den s.k. interna kapitalutvärderingen.
Sparbanken Skaraborg AB tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av
operativa risker.

Belopp i tkr

2018-12-31

Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Total kapitalbas

1 840 924
1 840 924

Riskvägda exponeringsbelopp
Kreditrisker
Operativ risker enligt basmetoden
Valutakursrisker
Kreditvärdighetsjustering
Totalt riskvägt belopp

7 452 655
650 124
0
7 250
8 110 029

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

Intern

107 073
5 049 140
1 083 024
641 222
147 912
71 542
311 890
40 852
7 452 655

Kapitalkrav
Kapitalkrav för kreditrisker
Kapitalkrav för operativa risker
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk
Summa minimikapitalkrav
Kapitalkonserveringsbuffert
Kontracyklisk buffert
Kapitalkrav enligt pelare II
Samlat kapitalkrav

Lagkrav

8,00%
2,50%
1,97%
1,87%
14,34%

2018-12-31
596 212
52 010
580
648 802
202 751
160 120
152 093
1 163 766

4,50%
6,00%
8,00%
12,47%
14,34%
3,00%

1 192 122
677 158
22,70%
22,70%
22,70%
22,70%
22,70%
15,62%

Kapitaltäckningsanalys
Överskott av kapital
Överskott av kapital inklusive buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation
Primärkapitalrelation
Total kapitalrelation
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav
Total kapitalrelation inklusive buffert- och pelare II krav
Bruttosoliditet

Målsättning och riktlinjer för riskhantering
Beträffande strategier, processer och organisation avseende bankens riskhantering hänvisas till stycket finansiella risker
och riskhantering i årsredovisningen.
Riskkontrollfunktionen övervakar samtliga riskområden i banken och rapporterar kvartalsvis, muntligen och skriftligen,
till styrelsen. Funktionens arbete styrs av ett antal, av styrelsen, utfärdade policys och instruktioner.
Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på
* bankens riskprofil
* indentifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan
* s.k. stresstester och scenarioanalyser
* förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
* ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.
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