Bilaga 1 Kapitalbas (TSEK) 2018-12

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver

1

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder

2

Varav: Aktiekapital
Varav: Överkursfond
Ej utdelade vinstmedel
Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver, för att inkludera
orealiserade vinster och förluster enligt tillämpliga redovisningsstandarder)

3
3a

5a

Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse
Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.3 och tillhörande
överkursfonder som omfattas av utfasning från kärnprimärkapitalet
Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till
den 1 januari 2018
Minoritetsintressen (tillåtet belopp i konsoliderat kärnprimärkapital)
Årsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som har
verifierats av personer som har en oberoende ställning

6

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar

7

Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp)
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder)
(negativt belopp)
Tomt fält i EU
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, utom
sådana som uppstår till följd av temporära skillnader (netto efter minskning för
tillhörande skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) (negativt belopp)

4

5

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Reserver i verkligt värde relaterade till vinster eller förluster på
kassaflödessäkringar
Negativa belopp till följd av beräkning av förväntade förlustbelopp
Eventuell ökning i eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar (negativt
belopp)
Vinster eller förluster på skulder som värderas till verkligt värde och som beror
på ändringar av institutets egen kreditstatus
Förmånsbestämda pensionsplaner (negativt belopp)
Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna kärnprimärkapitalinstrument
(negativt belopp)
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn med
vilka institut har ett korsvist ägande som är avsett att på konstlad väg öka
institutets kapitalbas (negativt belopp)
Institutes direkta, indirekta och syntetiska innehav av
kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet
inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto
efter godtagbara korta positioner) (negativa belopp)

(A) BELOPP PÅ
UPPLYSNINGSDAGEN

980 278
95 190

(B) FÖRORDNING (EU) nr
575/2013
ARTIKELHÄNVISNING

26.1, 27, 28, 29, EBA-förteckningen
26.3
EBA-förteckningen 26.3
EBA-förteckningen 26.3
26.1 c
26.1
26.1 f
486.2
483.2
84, 479, 480

99 655

26.2

1 175 123
34, 105
36.1 b, 37, 472.4

36.1 c, 38, 472.5

33 a
36.1 d, 40, 159, 472.6
32.1
33 b
36.1 e, 41, 472.7
36.1 f, 42, 472.8
36.1 g, 44, 472.9

-123 810

36.1 h, 43, 45, 46, 49.2, 49.3, 79,
472.10

18

19
20
20a
20b

20c
20d
21
22

Institutes direkta, indirekta och syntetiska innehav av
kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet
en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter
godtagbara korta positioner) (negativa belopp)
Tomt fält i EU
Exponeringsbelopp för följande poster som är kvalificerade för en riskvikt på 1
250 % när institutet väljer alternativet med avdrag
Varav: kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn (negativt belopp)

36.1 k
36.1 k i, 89-91
36.1 k ii
243.1 b
244.1 b
258
36.1 k iii, 379.3
36.1 c, 38, 48.1 a, 470, 472.5

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

24

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

25

Varav: uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader

23

36.1 i, 43, 45, 47, 48.1 b, 49.1-49.3,
79, 470, 472.11

48.1
36.1 i, 48.1 b, 470, 472.11

36.1 c, 38, 48.1 a, 470, 472.5

25a

36.1 a, 472.3

25b

Förluster för innevarande räkenskapsår (negativt belopp)
Förutsebara skatter som är relaterade till kärnprimärkapitalposter (negativt
belopp)
Lagstiftningsjusteringar som tillämpas på kärnprimärkapital med avseende på
belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftning före
26
kapitaltäckningsförordningen
Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster i enlighet
26a
med artiklarna 467 och 468
Varav: filter för orealiserad förlust 1
Varav: filter för orealiserad vinst 1
Belopp som ska dras av från eller läggas till kärnprimärkapital med avseende på
26b
ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelserna före
kapitaltäckningsförordningen
Varav: …
Avdrag från kvalificerade primärkapitaltillskott som överskrider institutets
primärkapitaltillskott (negativt belopp)
27

36.1 l

28
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital
29
Kärnprimärkapital
Primärkapitaltilskott: Instrument
30
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder

467
468
481
481
36.1 j
-123 810
1 051 313
51, 52

31

Varav: klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsstandarder

32

Varav: klassificerade som skulder enligt tillämpliga redovisningsstandarder

33

34

Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.4 och tillhörande
överkursfonder som omfattas av utfasning från primärkapitaltillskottet
Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till
den 1 januari 2018
Kvalificerande primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott
(inbegripet minoritetsintressen som inte tas med i rad 5) som utfärdats av
dotterföretag och innehas av tredje part

35

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

36

Primärkapitaltillskott före lagstiftningsjusteringar

486.3
483.3
85, 86, 480
486.3

Primärkapitaltillskott: lagstiftningsjusteringar
Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna
37
primärkapitaltillskottsinstument (negativt belopp)
Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn
med vilka institutet har ett korsvis ägande som är avsett att på konstlad väg öka
38
institutets kapitalbas (negativt belopp)
Direkta och indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den
finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp
över tröskelvärdet 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativt
39
belopp)
Institutes direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter
i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (belopp över
tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativa belopp)
40
Lagtiftningsjusteringar som tillämpas på primärkapitaltillskott med avseende på
belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen före
kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling som omfattas av
utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 (dvs. restvärde enligt
kapitaltäckningsförordningen)
41
Restvärden som dras från primärkapitaltillskott med avseende på avdrag från
kärnprimärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 472 i
41a
förordning (EU) nr 575/2013

43
44

Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. väsentliga delårsförluster netto,
immateriella tillgångar, underskott i avsättningar i förhållande till förväntade
förluster osv.
Restvärden som dras från primärkapitaltillskott med avseende på avdrag från
supplementärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 475 i
förordning (EU) nr 575/2013
Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvist ägande av
supplementärkapitalinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga investeringar i
kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.
Belopp som ska dras av ifrån eller läggas till primärkapitaltillskott med avseende
på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelserna före
kapitaltäckningsförordningen
Avdrag från kvalificerade supplementärkapitalinstrument som överskrider
institutets supplementärkapital (negativt belopp)
Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott
Primärkapitaltillskott

45

Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)

41b

41c
42

52.1 b, 56 a, 57, 475.2
56 b, 58, 475.3

56 c, 59, 60, 79, 475.4

56 d, 59, 79, 475.4

472, 473.3 a, 472.4, 472.6, 472.8 a,
472.9, 472.10 a, 472.11 a

477, 477.3, 477.4 a

467, 468, 481
56 e

1 051 313

Supplementärkapital: instrument och avsättningar
46
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder
Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.5 och tillhörande
47
överkursfonder som omfattas av utfasning från supplementärkapitalet
Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till
den 1 januari 2018
Kvalificerande supplementärkapital som ingår i konsoliderat supplementärkapital
(inbegripet minoritetsintressen och primärkapitaltillskottsinstrument som inte
tas med i rad 5 eller 34) som utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje
48
part
49

62, 63
486.4
483.4

87, 88, 480

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

486.4

50
Kreditriskjusteringar
51
Supplementärkapital före lagstiftningsjuteringar
Supplementärkapital: lagstiftningsjusteringar
Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna
supplementärkapitaltillskottsinstument och efterställda lån (negativt belopp)
52

53

62 c och d

63.b i, 66 a, 67, 477.2

Innehav av supplementärkapitaltillskottsinstrument och efterställda lån i enheter
i den finansiella sektorn med vilka institutet har ett korsvist ägande som är avsett
att på konstlad väg öka institutets kapitalbas (negativt belopp)

66 b, 68, 477.3

Direkta och indirekta innehav av supplementärkapitaltillskottsinstrument och
efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon
väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet 10 %, netto efter godtagbara
korta positioner) (negativt belopp)
54
54a
54b

66 c, 69, 70, 79, 477.4
Varav nya innehav som inte omfattas av övergångsarrangemang
Varav innehav som inte fanns före den 1 januari 2013 och som omfattas av
övergångsarrangemeng
Institutes direkta och indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument och
efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig
investering (netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)

55

66 d, 69, 79, 477.4
Lagtiftningsjusteringar som tillämpas på supplementärkapitaltillskott med
avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen
före kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling som omfattas av
utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 (dvs. restvärde enligt
kapitaltäckningsförordningen)

56
56a

56b

56c
57
58
59

Restvärden som dras från supplementärkapital med avseende på avdrag från
kärnprimärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 472 i
förordning (EU) nr 575/2013
Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. väsentliga delårsförluster netto,
immateriella tillgångar, underskott i avsättningar i förhållande till förväntade
förluster osv.

472, 472.3 a, 472.4, 472.6, 472.8,
472.9, 472.10 a, 472.11 a

Restvärden som dras från supplementärkapital med avseende på avdrag från
primärkapitaltillskott under övergångsperioden i enlighet med artikel 475 i
förordning (EU) nr 575/2013
Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvist ägande av
primärkapialtillskottsinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga investeringar
i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.
Belopp som ska dras av ifrån eller läggas till supplementärkapital med avseende
på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelser som tillämpades
före kapitaltäckningsförordningen
Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital
Supplementärkapital
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)

475, 475.2 a, 475.3, 475.4 a

467, 468, 481

1 051 313

Riskvägda tillgångar med avseende på belopp som omfattas av behandling som
föreskrivs i de bestämmelser som tillämpades före kapitaltäckningsförordningen
och överångsbehandling som omfattas av utfasning i enlighet med förordning
(EU) nr 575/2013 (dvs. restvärde enligt kapitaltäckningsförordningen)

5 511 040

59a
Varav: ...poster som inte dragits av från kärnprimärkapital (restvärden enligt
kapitaltäckningsförordning (EU) 575/213)
(poster ska redovisas rad för rad, t.ex. uppskjutna skattefordringar som är
beroende av framtida lönsamhet netto efter minskning för tillhörande
skatteskuld, indirekta innehav av eget kärnprimärkapital osv.)

472, 472.5, 472.8 b, 472.10 b,
472.11 b

Varav:...poster som inte dragits av från primärkapitaltillskottsposter (restvärden
enligt förordning (EU) nr 575/2013)
(poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvist ägande av
supplementärkapitalinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga investeringar i
kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.)
Poster som inte dragits av från supplementärkapitalinstrument (restvärden enligt
förordning (EU) nr 575/2013)
(poster ska redovisas rad för rad, t.ex. indirekta innehav av egna
supplementärkapitalinstrument, innehav av icke-väsentliga investeringar i kapital
hos andra enheter i den finansiella sektorn, indirekta innehav av väsentliga
investeringar i kapital hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.)

475, 475.2 b, 475.2 c, 475.4 b

477, 477.2 b, 477.2 c, 477.4 b
60

Totala riskvägda tillgångar

5 511 040

Kapitalrelationer och buffertar
61
Kärnprimärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)
62

Primärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)

63

Totalt kapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)
Institutsspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital i enlighet med artikel
92.1 a plus krav på kapitalkonserveringsbuffert och kontracyklisk kapitalbuffert,
plus systemriskbuffert, plus buffert för systemviktiga institut (buffert för globala
systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut) uttryckt som en
procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet

64
65
66
67

19,1%
19,1%
19,1%

92.2 a, 465
92.2 b, 465
92.2 c

4,5%
Kapitalkravsdirektivet 128, 129, 140

Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert
Varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert
Varav: krav på systemriskbuffert
Varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt
67a
institut
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det
68
riskvägda exponeringsbeloppet)
69
[ej relevant i EU-förordningen]
70
[ej relevant i EU-förordningen]
71
[ej relevant i EU-förordningen]
Kapitalrelationer och buffertar
Direkta och indirekta innehav av kapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka
institutet inte har någon väsentlig investering (belopp under tröskelvärdet på 10
72
%, netto efter godtagbara korta positioner)
Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i
enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering
73
(belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner)
Tomt fält i EU
Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader
(belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter minskning för tillhörande
skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda)
Tak som ska tillämpas på inkludering av avsättningar i supplementärkapitalet
Kreditriskjusteringar som inkluderas i supplementärkapitalet med avseende på
76
exponeringar som omfattas av schablonmetoden (före tillämpning av taket)

2,5%
2%
-

Kapitalkravsdirektivet 131
Kapitalkravsdirektivet 128

36.1 h, 45, 46, 472.10, 56 c, 59, 60,
475.4, 66 c, 69, 70, 477.4

36.1 i, 45, 48, 470, 472.11

74
75

77
78

Tak för inkludering av kreditriskjusteringar i supplementärkapitalet enligt
schablonmetoden
Kreditriskjusteringar som inkluderas i supplementärkapitalet med avseende på
exponeringar som omfattas av internmetoden (före tillämpningen av taket)

36.1 c, 38, 48, 470, 472.5

62
62
62

Tak för inkludering av kreditriskexponeringar i supplementärkapitalet enligt
62
internmetoden5
Kapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemng (får endast tillämpas mellan den 1 januari 2013 och den 1 januari 2022)
Nuvarande tak för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av
80
484.3, 486.2 och 486.5
utfasningsarrangemng
Belopp som utesluts från kärnprimärkapital på grund av tak (överskjutande
81
484.3, 486.2 och 486.5
belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)
Nuvarande tak för primärkapitaltillskottsinstrument som omfattas av
82
484.4, 486.3 och 486.5
utfasningsarrangemeng
Belopp som utesluts från primärkapitaltillskott på grund av tak (överskjutande
83
484.4, 486.3 och 486.5
belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)
Nuvarande tak för supplementärkapitalinstrument som omfattas av
84
484.5, 486.4 och 486.5
utfasningsarrangemeng
Belopp som utesluts från supplementärkapitalet på grund av tak (överskjutande
85
484.5, 486.4 och 486.5
belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)
79

Bilaga 2 Den geografiska fördelningen av de kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten, 2018-12
Allmänna kreditexponeringar
Exponering i handelslagret

Rad

Exponeringsvärdet enligt
schablonmetod (SA)

TSEK
Sverige

5 115 277

20
Tabell X.XX Belopp institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert
Rad
10

TSEK
Totalt
riskexponeringsbelopp

Kolumn
10
5 115 277

20

Institutspecifik kontracyklisk
102 306
kapitalbuffert

30

Institutspecifik kontracyklisk
102 306
kapitalbuffert

Exponeringsvärde enligt
internmetoden

Värdepapperiseringsexponeringar

Summan av långa och
korta positioner i
handelslagret

Värde vad gäller
exponeringar i
handelslagret för
interna modeller

Exponeringsvärdet enligt
schablonmetod (SA)

30

40

50

Kapitalbaskrav

Varav:
Exponeringsvärdet enligt
Varav: Allmänna
Varav: Exponeringar i
Värdepapperiseringsexp
internmetod
kreditexponeringar
handelslager
oneringar
60

70
409 222

80

90

Totalt

100
409 222

Kapitalbasvikter

110

Kontracyklisk
kapitalbuffert

120
102 306

Bilaga 3 Bruttosoliditet (TSEK)

Bruttosoliditetsgrad för kapitalkrav – Blankett för offentliggörande
Referensdatum
dec-18
Enhetsnamn
Sparbanken i Enköping
Tillämpningsnivå
Solo

Tabell – LRSum: Sammanfattande avstämning av redovisningstillgångar och exponeringar i bruttosoliditetsgrad
1
2
3
4
5
6
EU-6a
EU-6b
7
8

Sammanlagda tillgångar enligt offentliga finansiella rapporter
Justering för enheter som har konsoliderats för redovisningsändamål men som inte omfattas av konsolidering
under tillsyn
(Justering för förvaltningstillgångar som redovisas i balansräkningen i enlighet med den tillämpliga
redovisningsramen, men som är undantagna från exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgrad i enlighet med
artikel 429.13 i förordning (EU) nr 575/2013).
Justeringar för finansiella derivatinstrument
Justeringar för transaktioner för värdepappersfinansiering
Justering för poster utanför balansräkningen (dvs. konvertering till kreditekvivalenter för exponeringar utanför
balansräkningen)
(Justering för exponeringar inom gruppen som inte omfattas av exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgrad i
enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr 575/2013)
(Justering för exponeringar inom gruppen som inte omfattas av exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgrad i
enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013)
Andra justeringar
Totalt exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad

Tabell – LRCom: Bruttosoliditetsgrad – gemensam upplysning
Exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering)
Poster i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och
1
förvaltningstillgångar, men inklusive säkerhet)
2
(Tillgångsbelopp som dragits av för att fastställa kärnprimärkapital)
3

Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för
värdepappersfinansiering och förvaltningstillgångar) (summan av raderna 1 och 2)

Derivatexponeringar
Återanskaffningskostnad förbunden med samtliga derivattransaktioner (dvs. netto av medräkningsbar
4
kontantvariationsmarginal)
Tilläggsbelopp för potentiell framtida exponering förbundet med samtliga derivattransaktioner
5
(marknadsvärdering)
EU-5a
Exponering fastställd enligt ursprunglig åtagandemetod
Gross-up för derivatsäkerhet vid avdrag från tillgångar i balansräkningen i enlighet med den tillämpliga
6
redovisningsramen
7
(Avdrag för fordringar på kontantvariationsmarginal i derivattransaktioner)
8
(Undantagen central motpartsdel i handelsexponeringar som är clearade med denna motpart)
9
Justerat effektivt teoretiskt belopp för skriftliga kreditderivat
10
(Justerad effektiv teoretisk kompensation och tilläggsavdrag för skriftliga kreditderivat)
11
Sammanlagda derivatexponeringar (summa av rad 4 till 10)
Exponeringar i transaktioner för värdepappersfinansiering
Bruttotillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering (utan godkännande av nettning) efter justering för
12
försäljningstransaktioner
(Nettade belopp för kontantskulder och kontantfordringar i bruttotillgångar i transaktioner för
13
värdepappersfinansiering)
14
Motpartens kreditriskexponering mot tillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering
Undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering: Motpartens kreditriskexponering i enlighet med
EU-14a
artikel 429b 4 och artikel 222 i förordning (EU) nr 575/2013
15
Exponeringar mot förmedlade transaktioner
(Undantagen central motpartsdel av exponeringar mot transaktioner för värdepappersfinansiering som är
EU-15a
clearade med motparten)
16

Tillämpligt belopp
9 412 167

3 376
1 663 603

11 079 146

Bruttosoliditetsgrad för
exponering –
kapitalkravsförordningen

9 412 167
123 810
9 535 977

3 376

3 376

Sammanlagda exponeringar i transaktioner för värdepappersfinansiering (summa av raderna 12 till 15a)

Andra poster utanför balansräkningen
17
Poster utanför balansräkningen i teoretiska bruttobelopp
18
(Justeringar för konvertering till kreditekvivalenter)
19
Övriga exponeringar utanför balansräkningen (summa av rad 17 till 18)
Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429.7 och 429.14 (i och utanför balansräkningen)

1 663 603
1 663 603

(Undantag för exponeringar inom gruppen (individuell nivå) i enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr
575/2013 (i och utanför balansräkningen))
(Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013 (i och utanför
EU-19b
balansräkningen))
Kapital- och sammanlagda exponeringar
20
Primärkapital

1 051 313

21

11 202 956

EU-19a

Sammanlagda exponeringar i bruttosoliditetsgrad (summan av raderna 3, 11, 16, 19, EU-19a och EU-19b)

Bruttosoliditetsgrad
22
Bruttosoliditetsgrad
Val av övergångsarrangemang och belopp för förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen
EU-23
Val av övergångsarrangemang för definitionen av kapitalmåttet
Belopp för förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen i enlighet med artikel 429.11 i
EU-24
förordning (EU) nr 575/2013

9,49%

Tabell – LRSpl: Uppdelning av exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för
värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar)
Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för
värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar) varav:
Exponeringar i handelslagret
Exponeringar utanför handelslagret, varav:
Säkerställda obligationer
Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar

EU-1
EU-2
EU-3
EU-4
EU-5
EU-6

Exponeringar mot delstatliga självstyrelseorgan, multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer
och offentliga organ som inte behandlas som exponeringar mot nationella regeringar

EU-7
EU-8
EU-9
EU-10
EU-11
EU-12

Institut
Säkrade genom panträtt i fastigheter
Hushållsexponeringar
Företag
Fallerande exponeringar
Övriga exponeringar (t.ex. aktier, värdepapperiseringar och övriga motpartslösa tillgångar)

Tabell – LRQua: Fritt textfält för offentliggörande av kvalitativa poster
Rad
1
2

En beskrivning av vilka åtgärder som vidtas för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet.
En beskrivning av de faktorer som har påverkat bruttosoliditeten under den period som den offentliggjorda
bruttosoliditeten avser.

Bruttosoliditetsgrad för
exponering –
kapitalkravsförordningen
384 141

502 869

1 637 609
2 559 055
1 875 227
2 176 044
38 952
238 270

Kolumn
Fritt textfält

Bilaga 4 likviditetstäckningskvot
Konsolideringens omfattning (solo)
Valuta och enheter tkr
Kvartalet avslutas 2018-12
Antal datapunkter som använts vid beräkningen av medelvärden
HÖGKVALITATIVA LIKVIDITETSTILLGÅNGAR
1
Summa, högkvalitativa likviditetstillgångar
KASSA – UTFLÖDEN

Totalt ovägt värde (medelvärde)

Totalt vägt värde (medelvärde)

787920

2

Inlåning från allmänheten och inlåning från småföretagskunder, varav

8040276

723204

3
4
5

stabila inlåningar
mindre stabila inlåningar
Osäkrad kapitalmarknadsfinansierin
Operativa inlåningar (alla motparter) och inlåningar i nätverk av
kooperativa banker
Icke-operativa inlåningar (alla motparter)
Skuld utan säkerhet
Säkrad kapitalmarknadsfinansiering
Ytterligare krav
Utflöden kopplade till derivatexponeringar och andra krav på
säkerhet

6558810
1481466
0

406602
316602
0

0

0

0
0
1754870

0
0
0
107914

0

0

Utflöden kopplade till finansieringsförlust för skuldprodukter

0

0

1754870
0
0

107914
0
0
831118

138220
676880
53704

74430
676880
53704

6
7
8
9
10
11
12

Kredit- och likviditetsfaciliteter
13
14
Andra avtalsmässiga finansieringsskyldigheter
15
Andra villkorade finansieringsskyldigheter
16
SUMMA KASSAUTFLÖDEN
KASSA – INFLÖDEN
17
Utlåning mot säkerhet (t.ex. omvända repor)
18
Inflöden från fullt presterande exponeringar
19
Andra kassainflöden

EU-19a

EU-19b
20
EU-20a
EU-20b
EU-20c
21
22
23

(Mellanskillnaden mellan summan av vägda inflöden och summan av
vägda utflöden som uppkommer på grund av transaktioner i
tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är
denominerade i icke-konvertibla valutor).
(Överskott av inflöden från ett specialiserat kreditinstitut)
SUMMA KASSAINFLÖDEN

Helt undantagna inflöden
Inflöden som omfattas av det övre taket på 90 %
Inflöden som omfattas av ett övre tak på 75 %
LIKVIDITETSBUFFERT
SUMMA NETTOKASSAUTFLÖDEN
LIKVIDITETSTÄCKNINGSKVOT (%)

0

868804
0
0
868804

0
805014
0
0
623339
787920
207779
379,21%

