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1. Inledning
Denna rapport om risk och kapitalhantering för 2020 (Pelare 3-rapport) lämnar 
information om risker, riskhantering och kapitaltäckning. Rapporten är baserad 
på de regulatoriska krav på offentliggörande som finns i del åtta i förordning (EU) 
nr 575/2013 (tillsynsförordningen), samt förordningar och riktlinjer som komplet-
terar tillsynsförordningen, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om 
tillsynskrav och kapitalbuffertar samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut 
och värdepappersbolag.
Rapporten avser förhållanden per 31 december 2020, om inget annat anges.
Denna rapport är en del av kapitaltäckningsregelverket som bygger på tre pelare:
Pelare 1 omfattar regler för att beräkna minimikapitalkrav, det vill säga det lägsta 
kapitalet som en bank måste ha för att täcka kreditrisker, marknadsrisker och 
operativa risker. Banken ska ha ett kärnprimärkapital på minst 4,5 %, primärka-
pital på minst 6 % och en total kapitalbas som motsvarar minst 8 % av det totala 
riskvägda exponeringsbeloppet för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. 
Utöver att hålla kapital enligt minimikapitalkraven ska bankens också uppfylla 
det kombinerade buffertkravet med kärnprimärkapital. Detta utgörs i Sverige av 
summan av en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 % och en kontracyklisk buffert 
på 0 %1. En systemriskbuffert ingår också i det kombinerade buffertkravet, men 
banken klassas inte som systemviktig och omfattas inte av det kravet.
Pelare 2 omfattar krav på att banker ska dokumentera sin interna kapital- och 
likviditetsutvärdering (IKLU). I sin IKLU ska banken ta hänsyn till samtliga risker 
som banken exponeras för, inte bara de som inkluderas i minimikapitalkravet 
enligt pelare 1, och göra en bedömning av sitt totala kapital- och likviditetsbehov. 
Pelare 2 är samlingsnamnet för bankernas egna kapital- och likviditetsutvärde-
ring och Finansinspektionens översyns- och utvärderingsprocess. IKLU-proces-
sen ligger till grund för det eventuella extra kapital som banken behöver hålla i 
pelare 2 för de risker som inte täcks inom ramen för pelare 1. 
Pelare 3 omfattar krav på offentliggörande av information om risker, riskhante-
ring och kapitaltäckning. Denna rapport innehåller information som banken ska 
offentliggöra enligt pelare 3.
Rapporten bör läsas tillsammans med årsredovisningen, och publiceras i 
samband med årsredovisningen på bankens hemsida. Rapporten har inte varit 
föremål för granskning av bankens revisorer. För offentliggörande av periodisk 
information som lämnas oftare än årligen hänvisas till bankens delårsrapporter 
samt kvartalsvisa offentliggörande. 
I rapporten offentliggör banken, i den omfattning som krävs, tabeller och infor-
mation enligt EBAs riktlinjer för upplysningskrav i del åtta i tillsynsförordningen 
(EBA/GL/2016/11). 

1.1 Om Sparbanken Rekarne
Sparbanken Rekarne (banken), organisationsnummer 516401-9928, har anor 
sedan 1827 och ombildades 1996 till ett aktiebolag som sedan blev ett publikt 
bolag 2015. Banken äger dotterbolaget Sinnebild i Eskilstuna AB (556631-7854).
Bankens verksamhetsområde omfattar Eskilstuna kommun och Strängnäs 
kommun. Banken erbjuder finansiella tjänster och produkter samt marknads-
föring via bankens crowdfundingportal. Verksamheten bedrivs via tre kontor. 
Huvudkontoret är beläget i Eskilstuna sedan finns ett kontor i Strängnäs samt 
ett i Mariefred. 
Banken ägs till 50 % av Sparbanksstiftelsen Rekarne och till 50 % av Swedbank 
AB. Banken har ett långvarigt och betydande samarbeta med Swedbank AB, 
vilket regleras i ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet omfattar bland annat 
IT-tjänster, förmedling av hypotekskrediter, förmedling av aktier, fonder och 
försäkringar, finansbolagsprodukter samt utlandstjänster.  
Banken omfattas inte av konsoliderad tillsyn, och ingår heller inte i Swedbanks 
konsoliderade situation.

1 Den 16 mars 2020 sänkte Finansinspektionen det kontracykliska buffertvärdet med 2,5 % och 
fastställde det till 0 % till följd av den senaste utvecklingen av coronaviruset och spridningen av 
Covid-19 och dess effekter på samhällsekonomin.
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2. Riskorganisation
Banken har en riskhantering som bygger på tre för-
svarslinjer. Riskorganisationen arbetar oberoende 
och är baserad på en sund riskkultur som säkerställer 
effektiv riskhantering där banken löpande kan identi-
fiera, mäta, hantera och ha kontroll över de risker som 
banken är eller kan komma att exponeras för.
Bankens ramverk för riskhantering och intern styr-
ning och kontroll innefattar bankens riskstrategier, 
processer, interna regler, riskaptiter och risklimiter, 
kontroller och rapporteringsrutiner. 

revisionsutskottet är att ge styrelsen ökade möjlighe-
ter till fördjupad information inom risk, samt bereda 
och förankra viktiga frågor om risker inför styrelsens 
beslut. Risk- och revisionsutskottet ska även utgöra 
en kontakt- och kommunikationsyta för styrelsen mot 
intern- och externrevision, riskkontroll- och complian-
cefunktionen samt övriga verksamheten. Under 2020 
har styrelsen sammanträtt vid 13 tillfällen, risk- och 
revisionsutskottet har sammanträtt vid 13 tillfällen, och 
kreditutskottet har sammanträtt vid 25 tillfällen.
Styrelsens sammansättning presenteras nedan i tabell 
2.1.1, och ytterligare information finns att finna i förvalt-
ningsberättelsen i bankens årsredovisning.

2.1 Styrelse och ledning
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens riskex-
ponering och att hantering och uppföljning av risker 
i verksamheten är tillfredsställande, samt att banken 
har en god intern styrning och kontroll. Styrelsen sätter 
ramarna för bankens riskhantering och riskrapportering 
genom fastställande och tillsyn av bankens strategiska 
mål, riskaptit samt styrande policydokument. Vidare 
har styrelsen ansvar för att banken är tillräckligt kapita-
liserad för att möta identifierade risker.
Styrelsen har tillsatta utskott, risk- och revisionsutskot-
tet och kreditutskottet, vilka är beredande i frågor 
som ska beslutas av styrelsen. Syftet med risk- och 

Namn Ålder Uppdrag Antal andra  
styrelseuppdrag

Anders Lundkvist 59 Styrelseordförande 3

Olof Erlandsson 46 Styrelseledamot 2

Eva de Falck 60 Styrelseledamot 1

Peter Balazsi 63 Styrelseledamot, Ordförande kreditutskott 3

Pia Andrén Hast 62 Styrelseledamot, Ordförande Risk&Revisionsutskott 4

Peter Wall 49 Styrelseledamot 8

Harald Bengtsson 60 Styrelseledamot Vice ordförande  3

Jakob Nordin 61 Styrelseledamot 3

Pontus Järleskog 51 Personalrepresentant 1

Susanna Ericsson 42 Personalrepresentant 1

Tabell 2.1.1 Styrelsens sammansättning
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Bankens VD är den högste tjänstemannen i banken. Ban-
kens VD leder den löpande verksamheten, och fastställer 
riktlinjer som beskriver hur olika risker ska hanteras och 
rapporteras. Bankens VD har därmed det övergripande 
operativa ansvaret för styrning, riskhantering och kontroll 
av bankens risker och svarar för rapportering till styrelsen.
På bankens webbplats publiceras information om 
styrelsemedlemmarnas övriga styrelseuppdrag, samt 
bankens policy för styrelse- och lednings lämplighets-
bedömning och mångfald vid rekrytering. 

2.2 Riskkontroll- och  
compliancefunktionen
Bankens riskkontroll- och compliancefunktion överva-
kar verksamheten och rapporterar till VD och styrel-
sen, främst via styrelsens risk- och revisionsutskott. 
Riskkontrollfunktionen ansvarar för kontroll, samman-
ställning, analys och rapportering av bankens samtliga 
risker och dess riskhantering, i syfte att säkerställa  
att bankens risktagande och riskexponering är inom 
fastställda ramar. Riskkontrollfunktionen ansvarar även 
för bankens riskklassificeringssystem (IRK-system). 
Riskkontrollfunktionen är direkt underställd VD.
Compliancefunktionen ansvarar för att löpande iden-
tifiera, övervaka, bedöma, kontrollera och rapportera 
bankens risker för bristande regelefterlevnad avseende 
den tillståndspliktiga verksamheten, samt utgöra råd 
och stöd i regelverksrelaterade frågor. Compliancefunk-
tionen är direkt underställd VD.

2.2.1 Riskrapportering
Kontrollfunktionerna rapporterar minst kvartalsvis 
till risk- och revisionsutskottet och styrelsen bankens 
riskexponering inom de väsentliga riskområdena, 
tillsammans med bankens kapitalsituation och status 
avseende riskaptit- och limitutnyttjande i en trafikljus-
modell. Rapportering genomförs också av, de enligt 

Linje 3

Linje 2

Linje 1

Styrelse

VD

Verksamheten

Compliance-
funktionen

Riskkontroll-
funktionen

Internrevision

Risk- och revisionsutskott
Kreditutskott

årsplan, genomförda kontroller samt regelverksbevak-
ning. Bankens riskchef och compliancechef är före-
dragande i styrelsen.
Kreditchef rapporterar, utöver riskkontrollfunktionens 
uppföljning av limitutnyttjandet för den samlade kredi-
trisken, månads- och kvartalsvis till styrelsen information 
om bankens kreditsituation och kreditriskexponering.

2.3 Tre försvarslinjer
Bankens riskhantering sker med utgångspunkt i den av 
styrelsen beslutade riskstrategin och utgörs av styrel-
sens beslutade ramar för riskhantering. Banken tillämpar 
en riskorganisation som bygger på tre försvarslinjer. 
Linje 1 eller första försvarslinjen utgörs av affärsverk-
samhetens riskhantering. Samtliga affärsområden har 
det fulla ansvaret att hantera de risker som uppstår i den 
egna verksamheten, bortsett från marknadsrisk och lik-
viditetsrisk. Riskhanteringen baseras på tydliga mål och 
strategier, och interna regelverk som klargör hur banken 
arbetar i olika avseenden, en effektiv operativ struktur 
samt en enkel och tydlig rapporteringsstruktur. Som 
stöd vid kreditgivningen finns standardiserade riskklas-
sificeringsverktyg.
Linje 2 eller andra försvarslinjen utgörs av oberoende 
riskkontroll- och compliancefunktionen. Dessa funktio-
ner är underställda VD och ska agera oberoende från 
affärsverksamheten. Andra försvarslinjen ansvarar 
för identifiering, kvantifiering, analys och rapportering 
av samtliga risker, och kan alltid rapportera direkt till 
styrelsen.  De upprätthåller principer och ramverk för 
riskhantering för att underlätta riskbedömningen.
Linje 3 eller tredje försvarslinjen utgörs av internrevi-
sion och är en oberoende granskningsfunktion direkt 
underställd styrelsen, vilken utför riskbaserade och 
regelstyrda granskningar av såväl första som andra 
försvarslinjen. Arbetet syftar till att skapa förbättringar 
i verksamheten genom utvärdering av riskhantering, 
styrning och intern kontroll.

Tre försvarslinjer
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2.4 Riskaptit
Banken har en låg risktolerans och ska vara stabil över 
tid, vilket medför att risker ska med marginal rymmas 
inom bankens riskbärande kapacitet och aldrig vara så 
höga att bankens långsiktiga överlevnad äventyras. 
Till grund för bankens riskaptit ligger att verksamheten 
ska bedrivas på ett sådant sätt att den kan utvecklas 
enligt bankens strategiska mål och säkerställa bankens 
fortlevnad. Riskaptiten är förenlig med bankens affärs-
strategi och styr bankens risktagande.
Bankens riskaptit är att banken ska ha ett strategiskt 
kapital på 1 till 3 %. Det strategiska kapitalet motsvarar 
överskottet av bankens totala kapitalrelation jämfört 
med bankens totala kapitalbaskrav i förhållande till 
riskvägda tillgångar.

2.5 Riskstrategi
För att verka som en stabil och motståndskraftig bank 
över tid, ska banken bibehålla en låg risknivå som bidrar 
till allmänhetens förtroende för banken. För att upprätt-
hålla bankens låga risktolerans ska banken verka för en 
sund riskkultur som integrerar hela banken, och som 
är baserad på en förståelse för vilka risker som banken 
är eller kan komma att exponeras för, samt hur dessa 
risker bör hanteras.
Banken ska genomsyras av en riskkultur som omfattar 
ansvarstagande, riskmedvetenhet och effektiv riskhan-
tering och kontroll. Ett led i en sådan riskkultur ska vara 
att löpande utbilda personal så att varje anställd har en 
relevant kunskap om bankens ramverk för riskhantering 
och förstår sitt ansvar för bankens riskhantering, inom 
de ramar som gäller för respektive anställd.
Endast risker som har en naturlig koppling till bankens 
kärnverksamhet och där banken har en god kunskap 
och kontroll accepteras. Kreditrisker uppstår som ett 
led i bankens kärnverksamhet.  Bankens kreditgivning 
har en lokal förankring och ska primärt vara inriktad på 
en jämn fördelning av utlåning till hushåll och små och 
medelstora företag. I och med bankens lokalkännedom 
har banken en god kunskap om kunden, vilket möjliggör 
för upprätthållandet av låga kreditförluster. 
Banken har en låg tolerans för likviditetsrisker och 
marknadsrisker. Banken exponeras endast för mark-
nadsrisk genom bankens finansiering och likviditets-
hantering. Likviditetsrisken begränsas genom en ba-
lanserad balansräkning, matchning av kassaflöden och 
säkerställandet av en likviditetsreserv av god kvalitet.
Bankens strävar efter att så långt som möjligt före-
bygga compliancerisker och operativa risker. Riskerna 
begränsas genom en hög riskmedvetenhet och effektiv 
riskorganisation. Väsentliga regelverksöverträdelser 
ska undvikas och operativa förluster ska vara låga.

2.6 Styrelsens riskdeklaration  
och riskförklaring
Styrelsen har beslutat om följande riskdeklaration 
och riskförklaring.

Riskdeklaration
Banken har ett tillfredsställande riskhanteringssys-
tem, vars struktur och processer är ändamålsenliga 
i förhållande till bankens affärsstrategi, riskprofil 
och den övergripande riskstrategi som styrelsen har 
beslutat om för verksamheten.

Riskförklaring
Bankens affärsmodell grundar sig i sparbanksidén 
där engagemang och goda kundrelationer möjlig-
görs av lokal närvaro. Bankens mål är att vara en 
stark, aktiv och innovativ lokal aktör. 
Bankens övergripande riskprofil är att risker ska 
hållas på en låg nivå. Upprätthållandet av en låg 
risknivå bidrar till allmänhetens förtroende för ban-
ken. Banken ska vara stabil och motståndskraftig 
över tid, vilket innebär att banken ska vara väl kapita-
liserad i förhållande till riskerna och hålla en likvidi-
tetsreserv som säkerställer att banken uppfyller sina 
betalningsförpliktelser, i normala och under mer 
stressade förhållanden. Banken har en väl fungeran-
de intern styrning och kontroll vilket säkerställer att 
de operativa riskerna hålls på en låg nivå. Endast de 
risker som banken exponeras för genom att bedriva 
sin kärnverksamhet accepteras. 
För att säkerställa att banken har tillräckligt med 
kapital och likviditet för de risker som banken expo-
neras för, fastställer styrelsen bankens riskaptiter 
och risklimiter för bankens väsentliga riskområden. 
När den övergripande riskaptiten beslutas utgår 
banken från de regulatoriska kapitalkrav som ställs 
på banken, samt det internt bedömda kapitalbe-
hovet, som fångar in bankens risker. Skillnaden 
mellan bankens kapitalbas och det totala kapital-
behovet motsvarar bankens strategiska kapital. 
Styrelsen har beslutat att bankens strategiska 
kapital ska vara 1 till 3 %, och vid utgången av 2020 
var bankens strategiska kapital 6,44 %. Riskaptiten 
för likviditetsrisk är låg. Banken ska vara mot-
ståndskraftig över tid och under tider av stressade 
förhållanden, som innefattar att banken ska ha en 
likviditetsmässigt robust balansräkning inkluderan-
de en likviditetsreserv av hög kvalitet. Vid utgången 
av 2020 uppgick bankens likviditetsreserv i förhål-
lande till inlåning från allmänheten till 33,20 %
Bankens riskprofil samverkar med affärsstrategin, 
och håller sig inom den riskaptit som fastställts av 
styrelsen. Bankens riskhantering säkerställer att 
bankens riskprofil håller sig inom de ramar som 
styrelsen har beslutat för verksamheten.
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3. Kapitalsituation
Bankens mål är att ha en total kapitalrelation som över-
stiger bankens regulatoriska kapitalkrav och internt be-
dömda kapitalbehov (totalt kapitalbaskrav) i förhållande 
till riskvägda tillgångar med 1 till 3 %. Banken kallar detta 
det strategiska kapitalet. Vid utgången av 2020 hade 
banken en kärnprimärkapitalrelation på 18,07% (15 % 
2019) och en total kapitalrelation på 20,16 % (17 % 2019). 
Det strategiska kapitalet vid utgången av 2020 6,44 % 
(1,83 % 2019). 
Bankens kapitalkrav kan delas in i pelare 1, pelare 2 och 
kombinerat buffertkrav. Banken måste ha tillräckligt med 
kapital, och av rätt kvalitet för att upprätthålla samtliga 
kapitalkrav. Per 2020 hade banken ett totalt kapitalkrav 
på 789 mnkr och en kapitalbas på 1 061 mnkr.

3.1 Kapitalbas
Kapitalbasen består av summan av kärnprimärkapital, 
övrigt primärkapital (tillsammans totalt primärkapital) 
och supplementärkapital. Bankens kapitalbas och 
kärnprimärkapital består främst av eget kapital i form 
av aktiekapital och balanserade vinstmedel efter av-
drag för poster som inte får medräknas i kapitalbasen 
och justeringar för försiktig värdering. Tabellen i bila-
gan till rapporten visar de viktigaste delarna i bankens 

kapitalinstrument, aktiekapitalet som avser kärnpri-
märkapitalinstrument och ett förlagslån som avser 
supplementärkapitalinstrument.
Tabell 3.1.1 på nästa sida, visar bankens kapitalbas 
2020 jämfört med föregående år. 
Under året har bankens kapitalbas ökat med 116 mnkr, 
varav ökningen består av kärnprimärkapital. Ökningen 
beror främst på att banken räknat in årsresultatet, samt 
att banken återfört avdragen förväntad utdelning under 
året. Banken gör ett avdrag från kärnprimärkapitalet 
för den negativa skillnaden mellan bankens förväntade 
förlustbelopp (expected loss, EL) och redovisade reser-
veringar, som gäller för banker som använder intern-
metoden för att beräkna sina kreditrisker. Avdraget har 
minskat med 2,5 mnkr under året till följd av minskade 
förväntade förluster som ett led i att bankens utlåning 
till företagssektorn har minskat. Från kärnprimärkapi-
talet har avdrag också gjorts i form av värdejusteringar 
i enlighet med artikel 105 i tillsynsförordningen om 
försiktig värdering. Banken använder den förenklade 
metoden för denna justering, vilket innebär att avdraget 
motsvarar 0,1 % av värdet på samtliga tillgångar och 
skulder som har värderats till verkligt värde. Per 2020 
uppgick detta avdrag till 1,53 mnkr (1,35 mnkr 2019). 
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TSEK 
Mall för upplysningar om kapitalbas 2020-12-31 2019-12-31 Förordning (EU) nr 575/2013 

Artikelhänvisning

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver

1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 173 000 173 000 26.1, 27, 28, 29

Varav: Aktiekapital 173 000 173 000 EBA-förteckningen 26.3

2 Ej utdelade vinstmedel 746 074 744 493 26.1 c

3 Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver, för att inkludera orea-
liserade vinster och förluster enligt tillämpliga redovisningsstandarder) 46 812 42 931 26.1

5a Årsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar 
som har verifierats av personer som har en oberoende ställning 108 275 111 858 26.2

6 Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 1 074 161 960 424 Summa radrna 1-5a

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar

7 Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp) -1 530 -1 350 34, 105

12 Negativa belopp till följd av beräkning av förväntade förlustbelopp -31 951 -34 429 36.1 d, 40, 159

28 Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -33 481 -35 779 Summa radrna 7-20a, 22  
och 25a-27

29 Kärnprimärkapital 1 040 680 924 645 Rad 6 minus rad 28

Primärkapitaltilskott: Instrument

36 Primärkapitaltillskott före lagstiftningsjusteringar 0 0 Summa av raderna 30,  
33 och 34

Primärkapitaltillskott: lagstiftningsjusteringar

43 Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott 0 0 Summa av raderna 37 - 42

44 Primärkapitaltillskott 0 0 Rad 36 minus rad 43

45 Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott) 1 040 680 924 645 Summa av raderna 29 - 44

Supplementärkapital: instrument och avsättningar

46 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 120 000 120 000 62, 63

51 Supplementärkapital före lagstiftningsjuteringar 120 000 120 000

Supplementärkapital: lagstiftningsjusteringar

57 Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital 0 0 Summa av raderna 52 - 56

58 Supplementärkapital 120 000 120 000 Rad 51 minus rad 57

59 Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital) 1 160 680 1 044 645 Summa av raderna 45 och 58

60 Totala riskvägda tillgångar 5 763 659 5 939 518

Kapitalrelationer och buffertar

61 Kärnprimärkapital  
(som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet) 18,10% 15,6% 92.2 a

62 Primärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet) 18,10% 15,6% 92.2 b

63 Totalt kapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet) 20,10% 17,6% 92.2 c

64

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

2,50% 5,0% Kapitalkravsdirektivet 128, 
129, 130, 131, 133

65 Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 2,5%

66 Varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 0,00% 2,5%

68 Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert  
(som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet) 12,10% 9,6% Kapitalkravsdirektivet 128

Belopp under tröskelvärdena för avdrag (före fastställande av riskvikt)

73

Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument 
i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig inves-
tering (belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta 
positioner)

16 269 14 037 36.1 i, 45, 48,

Tabell 3.1.1 Kapitalbas
Uppställning i enlighet med kraven i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013. Exkluderande rader bedöms ej relevanta för banken.
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3.2 Kapitalkrav
Tabell 3.2.1 nedan visar en sammanställning av bankens 
riskvägda exponeringsbelopp uppdelat på de expo-
neringsklasser som banken tillämpar internmetoden 
respektive schablonmetoden, samt bankens minimika-
pitalkrav för risker inom pelare 1. 
Tabell 3.2.2 inkluderar bankens bedömning av kapital-
behov inom pelare 2 och bankens samlade buffertkrav, 

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

Riskvägt exponeringsbelopp 5 763 659 5 939 518

Kreditrisk (exklusive motpartsrisk) 5 267 902 5 456 069

varav internmetoden

Exponeringar mot institut 474 658 194 347

Exponeringar mot företag 2 232 661 2 675 369

Exponeringar mot hushåll 2 402 027 2 419 704

varav ytterligare striktare tillsynskrav enligt artikel 458 669 600 553 586

Övriga motpartslösa tillgångar 133 814 141 794

varav schablonmetoden

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker - -

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan - -

Aktieexponeringar 24 742 24 856

Övriga poster - -

Motpartsrisk 2 064 1 253

varav marknadsvärderingsmetoden 864 640

varav kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA) 1 200 613

Operativ risk 493 693 482 196

varav schablonmetoden 493 693 482 196

Marknadsrisk 0 0

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 5 763 659 5 939 518

Minimikapitalkrav

Kreditrisk (exklusive motpartsrisk) 421432 436 486

varav internmetoden

Exponeringar mot institut 37 973 15 548

Exponeringar mot företag 178 613 214 030

Exponeringar mot hushåll 192 162 193 576

varav ytterligare striktare tillsynskrav enligt artikel 458 53 568 44 287

Övriga motpartslösa tillgångar 10 705 11 344

varav schablonmetoden

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker - -

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan - -

Aktieexponeringar 1 979 1 988

Övriga poster - -

Motpartsrisk 165 100

varav marknadsvärderingsmetoden 69 51

varav kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA) 96 49

Operativ risk 39495 38 576

varav schablonmetoden 39 495 38 576

Marknadsrisk - 0

Totalt minimikapitalkrav 461 093 475 162

Tabell 3.2.1 Minimikapitalkrav och riskvägda exponeringsbelopp

och motsvarar kraven på offentliggörande av totalt 
kapitalkrav enligt Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. I 
pelare 2 inkluderar banken FI:s ”basrisker” inom pelare 
2, kreditrelaterad koncentrationsrisk, pensionsrisk och 
ränterisk i bankboken.
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TSEK Kronor % av REA

Totala riskvägda tillgångar 5 763 659

Kapitalbas

Kärnprimärkapital 1 040 680 18,1 %

Supplementärkapital 120 000 2,1 %

Summa 1 160 680 20,1 %

Kapitalbaskrav enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013

Kreditrisk (inkl. riskviktsgolv svenska bolån) 421 501 7,3 %

Marknadsrisk 0 0 %

Operativ risk 39 495 0,7 %

Kreditvärdighetsjusteringsrisk 96 0,0 %

Summa 461 092 8,0 %

Övrigt kapitalbaskrav (pelare 2)

Kreditrelaterad koncentrationsrisk 48 625 0,8 %

Pensionsrisk 0 0,0 %

Marknadsrisk 135 582 2,4 %

varav ränterisk i bankboken 107 500 1,9 %

varav kreditspreadrisk 27 982 0,5 %

varav basisrisk 100 0,0 %

Summa 184 207 3,2 %

Buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert 144 091 2,5 %

Institutsspecifik kontracyklisk kapitalbuffert 0 0,0 %

Summa 144 091 2,5 %

Totalt kapitalbaskrav 789 390 13,7 %

Tabell 3.2.2 Totalt kapitalbaskrav

3.3 Kapitalbuffertar
Kravet på kapitalbuffertar som omfattar banken avser 
en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 % och en kontra-
cyklisk buffert på 0 %. Dessa ska täckas med kärnpri-
märkapital. Då banken endast är exponerad mot den 
svenska marknaden får det kontracykliska buffertvärde 
som gäller för Sverige fullt genomslag. Den 16 mars 
2020 sänkte Finansinspektionen det kontracykliska 
buffertvärdet med 2,5 % och fastställde det till 0 %. 

Åtgärden genomfördes i förebyggande syfte, för att 
motverka kreditåtstramningar till följ av utvecklingen 
av coronaviruset och spridningen av Covid-19 och dess 
effekter på samhällsekonomin.
Tabell 3.3.1 visar bankens geografiska fördelning vid 
beräkning av den kontracykliska bufferten i enlighet 
med kommissionens delegerade förordning (EU) 
2015/1555.
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Tabell 3.3.1 Geografisk fördelning av kreditexponeringar som är  
relevanta för beräkning av kontracyklisk buffert

Allmänna  
kreditexponeringar

Allmänna  
kreditexponeringar Kapitalbaskrav

2020-12-31

Exponeringsvärde 
schablonmetoden 

(SA)

Exponeringsvärde 
internmetoden  

(IRK)
Totalt Kapitalbasvikter Kontracyklisk  

kapitalbuffert

TSEK 010 010 100 110 120

10 Fördelning per land

Sverige 24 742 15 627 801 421 501 1 0,00 %

20 Totalt 24 742 15 627 801 421 501 1 0,00 %

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert 2020-12-31

TSEK 010

10 Totalt riskvägt exponeringsbelopp 5 763 659

20 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffertvärde 0,00 %

30 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffertkrav 0

3.4 Bruttosoliditet
Bruttosoliditetsgraden är ett icke-riskbaserat kapitalmått 
som definieras som kvoten av primärkapital och totala 
tillgångar, inklusive poster utanför balansräkningen med 
regelmässiga justeringar. 
Ett bindande krav på en bruttosoliditetsgrad på minst 
3 % har införts i tillsynsförordningen, utöver befintliga 
krav på rapportering och offentliggörande. Kravet 
gäller från juni 2021. 

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

1 Sammanlagda tillgångar enligt offentliga finansiella rapporter 16 992 236 15 490 412

4 Justeringar för finansiella derivatinstrument 2 219 1 308

6 Justering för poster utanför balansräkningen 645 196 679 390

7 Andra justeringar 8 884 6 076

8 Total exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad 17 648 535 16 177 186

Tabell 3.4.1 Sammanfattande avstämning av redovisningstillgångar  
och exponeringar i bruttosoliditetsgrad (LRSum) 

Bankens bruttosoliditetsgrad var vid utgången av 
2020 5,90 % (5,72 % 2019). Tabell 3.4.1, 3.4.2 och 
3.4.3 visar information kring beräkningen av bankens 
bruttosoliditetsgrad i enlighet med kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2016/200.
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TSEK 2020-12-31 2019-12-31

Exponeringar i balansräkningen  
(med undantag för derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering)

1 Poster i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för  
värdepappersfinansiering och förvaltningstillgångar, men inklusive säkerhet) 17 034 601 15 532 267

2 (Tillgångsbelopp som dragits av för att fastställa kärnprimärkapital) -33 481 -35 779

3 Sammanlagda exponeringar i balansräkningen 17 001 120 15 496 488

Derivatexponeringar

5 Tilläggsbelopp för potentiell framtida exponering förbundet med samtliga  
derivattransaktioner (marknadsvärdering) 1 906 932

EU-5a Exponering fastställd enligt ursprunglig åtagandemetod 313 376

11 Sammanlagda derivatexponeringar 2 219 1 308

Andra poster utanför balansräkningen

17 Poster utanför balansräkningen i teoretiska bruttobelopp 1 737 396 1 758 881

18 (Justeringar för konvertering till kreditekvivalenter) -1 092 200 -1 079 491

19 Övriga exponeringar utanför balansräkningen 645 196 679 390

Kapital- och sammanlagda exponeringar

20 Primärkapital 1 040 680 924 645

21 Sammanlagda exponeringar i bruttosoliditetsgrad 17 648 535 16 177 186

Bruttosoliditetsgrad

22 Bruttosoliditetsgrad 5,90 % 5,72 %

Val av övergångsarrangemang och belopp för förvaltningsposter  
som har tagits bort från balansräkningen

EU-23 Val av övergångsarrangemang för definitionen av kapitalmått Fullt infasad Fullt infasad

Tabell 3.4.2 Bruttosoliditetsgrad - gemensam upplysning (LRCom)

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

EU-1 Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat,  
transaktioner för värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar) varav: 17 033 528 15 532 267

EU-2 Exponeringar i handelslagret 0

EU-3 Exponeringar utanför handelslagret, varav: 17 033 528 15 532 267

EU-4 Säkerställda obligationer 696 881

EU-5 Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar 1 768 505 1 065 931

EU-6
Exponeringar mot delstatliga självstyrelseorgan, multilaterala utvecklingsbanker,  
internationella organisationer och offentliga organ som inte behandlas som  
exponeringar mot nationella regeringar

535 545 0

EU-7 Institut 1 411 874 1 241 545

EU-8 Säkrade genom panträtt i fastigheter 4 796 009 4 649 666

EU-9 Hushållsexponeringar 4 016 504 4 182 018

EU-10 Företag 3 664 376 4 208 248

EU-11 Fallerande exponeringar -16 367 15 627

EU-12 Övriga exponeringar (t.ex. aktier, värdepapperiseringar och övriga motpartslösa tillgångar) 160 201 169 232

Tabell 3.4.3 Uppdelning av exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat,  
transaktioner för värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar) (LRSpl)
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3.5 Regelverksförändringar
Efter den senaste finanskrisen genomfördes en global 
reform av regelverken för att minska riskerna i bank-
sektorn och för att stärka bankers motståndskraft mot 
finansiell stress. Dessa regelverksförändringar kommer 
inom de närmsta åren, i olika omfattningar, ha en inver-
kan på banken. 

EU:s bankpaket
Den 7 juni 2019 publicerade EU det regelpaket som ska 
minska riskerna i banksektorn och ytterligare förstärka 
bankernas förmåga att klara av eventuella kriser. Det så 
kallade bankpaketet innehåller ändringar av lagstiftning 
om kapitalkrav (CRR II och CRD V), och om ramen för 
återhämtning och resolution av banker i svårigheter 
(BRRD II). Ändringarna i tillsynsförordningen (CRR II) ska 
tillämpas från 28 juni 2021, medan ändringarna i direkti-
ven implementerades i svensk rätt 29 december 2020.
I bankpaketet ingår bland annat ett bruttosoliditets-
krav på 3 %, ett krav på stabil nettofinansiering (NSFR) 
på 100 %, åtgärder för att begränsa kraven på rappor-
tering och offentliggörande för icke-komplexa små 
banker samt förändringar i utformningen av pelare 2 
och buffertar. 
I november 2020 beslutade Finansinspektionen om änd-
ringar om tillämpningen av bankers kapitalkrav i syfte att 
anpassa reglerna till ändringarna i bankpaketet. 

EBA:s regelverksöversyn av internmetoden
Banken tillämpar internmetoden för beräkning av risk-
vägda exponeringsbelopp för kreditrisker. Regelverket 
för internmetoden har genomgått en rad förändringar. 
Arbetet har letts av EBA som har publicerat flertalet 
riktlinjer och tekniska standarder som förtydligar till-
lämpningen av CRR. 
Definitionen av fallissemang har tydliggjorts, bland annat 
vad som innefattar en väsentligt förfallen kreditförplik-
telse. EBA:s riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning 
och hantering av fallerade exponeringar tydliggör till-
lämpningen av CRR och infattar mer precisa krav på hur 
modeller kan konstrueras.
Banken arbetar löpande, både själva och tillsammans 
med Swedbank, med att uppdatera samtliga modeller 
och implementera regelverken under 2021.  

Basel 4
2017 publicerade Baselkommittén reviderade regler 
inom Basel 3 reformen, ofta benämnt Basel 4. Imple-
menteringen för Basel 4 har förskjutits från 1 januari 
2022 till 1 januari 2023 till följd av Covid-19. Delar av 
Basel 4 har antagits inom ramen för EU:s bankpaket, 
medan övriga delar måste förhandlas inom EU innan de 
blir direkt tillämpliga för svenska banker. EU har ännu 
inte publicerat konsultationen. 
Basel 4 innefattar bland annat en ny schablonmetod 
för kreditrisk och operativa risker, reviderade regler för 
bruttosoliditet, och revidering av IRK-metoden för kredi-
trisk och ett riskviktsgolv (output floor) för banker som 
använder internmetoden. 

Schablonmetoden för kreditrisk bedöms vara mer 
riskkänslig och granulär än gällande schablonmetod. 
Schablonmetoden utgör också grunden för det föreslag-
na riskviktsgolvet, som innebär att en banks riskvägda 
tillgångar måste vara det högsta av i) totala riskvägda 
tillgångar enligt internmetoden och ii) 72,5% av totala 
riskvägda tillgångar enligt nya schablonmetoden. Detta 
fasas in under en period om 6 år. 

Kommunicerat från Finansinspektionen
Den 16 mars 2020 sänkte Finansinspektionen det kon-
tracykliska buffertvärdet med 2,5 % och fastställde det 
till 0 % på svenska exponeringar, vilket fick en direkt 
påverkan på bankens kapitalkrav i pelare 1.
I januari 2020 beslutade Finansinspektionen att införa 
ett riskviktsgolv inom ramen för pelare 2 för företagsex-
poneringar med säkerhet i kommersiell bostadsfastighet 
på 25 % riskvikt och för företagsexponeringar med sä-
kerhet i kommersiell fastighet med 25 % riskvikt. Kravet 
gäller från 2020 och omfattar banker som beräknar 
kapitalkrav för kreditrisker med internmetoden. Det nya 
riskviktsgolvet för kommersiella fastigheter bedöms inte 
påverka bankens kapitalbehov i pelare 2, då bankens ge-
nomsnittliga riskvikter överskrider Finansinspektionens 
föreslagna minsta riskvikter.
I december 2020 publicerade Finansinspektionen en 
ny metod för att beräkna kapitalpåslaget inom pelare 
2 för ränterisker och andra marknadsrisker i övrig 
verksamhet. Banken använde denna metod vid be-
dömning om internt bedömt kapitalbehov för sådana 
risker per 31 december 2020.

15



4. Kreditrisk
Kreditrisk avser risken att banken drabbas av en 
ekonomisk förlust till följd av att bankens motparter 
inte kan fullgöra sina kontraktsenliga förpliktelser. 
Kreditrisk inkluderar motpartsrisk och koncentra-
tionsrisk.
Motpartsrisk härrör från kreditrisken i bankens 
transaktioner i derivat, och avser risker kopplade 
till förändringar i marknadsvärdet för derivat, varav 
risker kopplade till ränte- och valutaderivat är rele-
vanta för banken.
Koncentrationsrisk avser risker kopplade till stora 
enskilda exponeringar, eller grupper av exponeringar, 
för vilka sannolikheten för fallissemang drivs av ge-
mensamma underliggande riskfaktorer, t.ex. ekonomi, 
bransch, och geografisk plats.

För att säkerställa en god kreditriskhantering och 
kreditriskkultur har banken en kreditorganisation som 
innehåller tydliga limit- och beslutsmandat, rapporte-
ringsrutiner samt processer för att identifiera krediter 
med förhöjd risk.
För att hantera kreditrisken i bankens placeringsportfölj 
har banken beslutat ett antal godkända motparter inom 
stat, kommun, institut och företag. Kreditrisken hanteras 
genom bedömning av motpartens och instrumentets 
rating. Banken ska ha uppsatta limiter för respektive 
motpart, innefattande typ av placering, rating och limit.
Avseende bankens motpartsrisker är endast risker 
kopplade till ränte- och valutaderivat är tillåtna. Ban-
ken exponeras för motpartsrisk genom ränteswappar 
och valutaterminer. Banken säkrar den ränterisk som 
uppkommer till följd av skillnad i räntebindningstider i 
bankens utlåning till allmänheten och placeringsportfölj 
med ränteswappar, och den valutarisk som uppstår i 
samband med valutatransaktioner för kunds räkning 
med valutaterminer.

4.3 Kreditportföljen
Tabell 4.3.1 nedan visar bankens kreditexponeringar 
fördelat per bransch, inklusive specificeringar av expo-
neringar som ligger inom stadie 3 (se mer information 
under avsnitt 4.4 Kreditriskjusteringar). 
Bankens kreditportfölj består främst av en utlåning 
som är jämnt fördelat mellan utlåning till privatpersoner 
och små och medelstora företag. 
Exponeringarna fördelas enligt tabell 4.3.2 enligt avtalad 
återstående löptid. Med återstående löptid avses löptid 
fram till nästa dag för villkorsändring för avtal med peri-
odvisa bundna löptidsvillkor.
För att reducera kreditrisk avseende utlåning till all-
mänheten har banken säkerheter, som bland annat 

4.1 Riskaptit och kreditriskstrategi
Banken ska ha en väl diversifierad kreditportfölj med 
låg riskprofil. Diversifiering ska uppnås genom att und-
vika oönskade riskkoncentrationer inom branscher och 
motparter.
Banken strävar efter en väl diversifierad kreditport-
följ kopplat till god riskjusterad avkastning, vilket 
återspeglas såväl på banknivå som inom respektive 
huvudmarknader.
Banken strävar efter långsiktiga kundrelationer som ge-
nererar stabil lönsamhet över tid. Bankens kreditprocess 
utgår från att kreditgivningen har en förankring i bankens 
huvudmarknader, där lokalkännedom och god kunskap 
om kunden möjliggör för kreditbeslut av hög kvalitet 
och upprätthållandet av låga kreditförluster. Bankens 
kreditgivning är primärt inriktad på en jämn fördelning av 
utlåning till hushåll och små och medelstora företag.

4.2 Hantering av kreditrisk
Bankens organisation och ansvarsfördelning är upp-
byggd för att identifiera, mäta, styra och internt rappor-
tera och kontrollera kreditrisker. Bankens hantering av 
kreditrisker beror på om kreditrisken hänförs till utlåning 
till allmänheten eller övriga exponeringar, i form av  
placeringar av likviditet eller derivattransaktioner.
Risken i bankens utlåning till allmänheten hanteras 
genom att samtliga kreditansökningar prövas utifrån 
ett antal fundament som avser grunden för bankens 
kreditverksamhet. Här ingår bedömning av kundens 
återbetalningsförmåga och finansiella ställning, värde-
ring av säkerheter, ändamål för krediten, bedömning av 
omvärldsfaktorer, bankens förståelse för affären och 
uthållig lönsamhet. 
För att hantera koncentrationsrisker mot enskilda mot-
parter, kontrollerar och rapporterar banken löpande 
enhandsengagemang samt utlåningen och tillhörande 
risker fördelat på branscher.
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TSEK 2020-12-31

Lånefordringar i stadie 3

Bruttoexponerings- 
belopp < 90 dagar efter förfall > 90 dagar efter förfall Specifika 

 kreditriskjusteringar

Utlåning till allmänhet

Privatpersoner 6 266 385 119 13 377 8 289

Fastighetsförvaltning 2 395 465 0 160 1 864

Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 028 275 0 3 292 1 085

Bostadsrättsföreningar 619 017 0 0 149

Företagstjänster 553 046 0 31 491

Byggnadsverksamhet 227 523 1 95 759

Handel 214 159 0 278 697

Övrig Företagsutlåning 296 715 0 360 700

Tillverkningsindustri 184 479 0 45 761

Hotell och restaurang 243 045 0 17 247

Offentliga tjänster 60 814 0 0 67

Transport 55 471 0 0 1 104

Finans och försäkring 42 250 0 0 37

Kreditinstitut 39 986 0 0 2

Information och kommunikation 19 001 0 0 39

Summa 12 245 631 120 17 655 16 291

Tabell 4.3.1 Exponeringarnas spridning per bransch

TSEK Löptid

0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-5 år > 5 år Utan löptid Exponeringar

Exponeringsklasser  
enligt schablonmetoden

Nationella regeringar eller centralbanker 1 772 880 1 772 880

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan 
och myndigheter 587 845 587 845

Aktieexponeringar 24 742 24 742

Summa schablonmetoden 0 0 0 587 845 0 1 797 622 2 385 467

Exponeringsklasser enligt internmetoden

Institut 42 390 698 581 1 369 625 2 110 596

Företag 3 511 865 7 167 4 625 38 895 271 736 3 834 288

Hushåll 6 692 275 356 932 424 945 2 073 304 9 547 456

Säkrad av fastighet 3 393 890 286 434 244 949 1 295 476 5 220 749

Övrig hushåll 0

Små och medelstora företag 941 910 29 005 34 096 138 759 1 143 770

Andra företag 2 356 475 41 493 145 900 639 069 3 182 937

Övriga motpartslösa exponeringar 135 459 135 459

Summa internmetoden 10 246 530 364 099 429 570 2 810 780 0 1 776 820 15 627 799

Tabell 4.3.2 Exponeringarnas fördelning på återstående löptid
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panträtt i bostadsfastigheter vad gäller bostadskrediter, 
och panträtt i bostadsfastigheter och kommersiella 
fastigheter, företagsinteckningar eller moderbolags-
borgen vid företagsutlåning. Värdering av säkerhet 
sker vid utlåningstillfället och kredituppföljning, och 

TSEK 2020-12-31 2019-12-31
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Villa och fritids-
fastigheter 4 767 900 303 794 278 300 2 011 341 11 780 289 4 729 526 729 871 339 591 1 924 349 12 301 279

Flerfamiljs- 
fastigheter 1 751 921 1 871 519

Jordbruks- 
fastigheter
Närings- 
fastigheter 1 366 731 1 407 665

Övrigt 1 300 303 1 298 759

Tabell 4.3.3 Säkerhetsfördelning för utlåning till allmänheten 

4.4 Kreditriskjusteringar
Enligt IFRS 9 ska finansiella tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde, t.ex. utlåning till allmänhet-
en, delas in i tre steg för förlustreservering beroende på 
graden av kreditrisk. Stadie 1 omfattar en tillgång där 
det inte inträffat någon ökning av kreditrisken sedan det 
första redovisningstillfället. Stadie 2 omfattar tillgångar 
där det har inträffat en väsentlig ökning av kreditrisken 
sedan det första redovisningstillfället. Stadie 3 omfattar 
osäkra fordringar och fallerade krediter.

4.4.1 Nödlidande exponeringar och  
exponeringar med anstånd
En nödlidande exponering är en fordran som det är 
osannolikt att banken inte erhåller återbetalning enligt 
överenskommelse eller att det finns en risk att banken 
inte erhåller full återbetalning. Ett fallerat lån är ett 
nödlidande lån. 

Exponeringar med anstånd är en fordran där de kontrak-
tuella villkoren har ändrats, och att banken genomfört 
anståndsåtgärder, lättnader i kreditvillkoren, på grund av 
låntagarens betalningssvårigheter (på engelska kallat 
’forborne loans’ eller ’forbearance measures’). Syftet 
med anståndsåtgärderna är att möjliggöra för lånta-
garen att återbetala lånet i sin helhet. Exempel på an-
ståndsåtgärder är amorteringsbefrielse eller förmånliga 
förändringar i räntevillkor. 
Tabell 4.4.1, 4.2.2 och 4.4.3 visar en översikt av ban-
kens exponeringar med anstånd och nödlidande 
exponeringar i enlighet med EBA:s riktlinjer (2018/10) 
om offentliggörande av nödlidande exponeringar och 
exponeringar med anstånd. Banken har en hög kvalitet 
i sin kreditportfölj med en andel av nödlidande expo-
neringar vid utgången av 2020 på 0,14 % (0,18 % 2019). 

övervakas löpande för att säkerställa exponeringarnas 
belåningsgrader. 
Nedanstående tabell 4.3.3 visar bankens säkerhetsför-
delning för utlåning till allmänheten 2020 jämfört med 
samma period 2019.
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TSEK a b c d e f g h

Bruttovärde/nominellt värde av  
exponeringar med anståndsåtgärder

Ackumulerad nedskrivning,  
ackumulerade negativa förändringar 

 av verkligt värde på grund av  
kreditrisk och avsättningar

Säkerheter och mottagna  
finansiella garantier för expone-

ringar med anstånd

Preste-
rande 

anstånd

Nödlidande anstånd För presterande 
exponeringar med 

anstånd

För nödlidande 
exponeringar med 

anstånd

Varav säkerheter och mot-
tagna finansiella garantier för 
nödlidande exponeringar med 

anståndsåtgärder
Varav  

fallerade
Varav  

osäkra

1 Lån och förskott

6 Icke-finansiella 
företag 42 746 25 201 0 25 201 0 0 0 0

7 Hushåll 2 888 3 757 2 724 1 033 0 0 0 0

10 Summa 45 634 28 958 2 724 26 234 0 0 0 0

Tabell 4.4.1 Kreditkvalitet på exponeringar med anstånd

TSEK a b c d e f g h i j k l
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1 Lån och förskott

3 Offentlig sektor 60 813 60 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Kreditinstitut 42 249 42 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Varav små och 
medelstora företag 
(SMF)

5 871 906 5 871 815 91 4 279 13 299 3 173 239 280 275 0 4 278

8 Hushåll 6 252 902 6 251 645 1 257 13 476 2 157 878 1 567 3 860 2 482 1 135 1 397 13 457

22 Summa 12 227 870 12 226 522 1 348 17 755 17 735

Tabell 4.4.2 Kreditkvalitet på presterande exponeringar och nödlidande exponeringar  
fördelat på antal dagar i betalningsdröjsmål
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TSEK a b c d e f g h i j k l

Bruttovärde/nominellt värde
Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade  

negativa förändringar av verkligt värde på grund av  
kreditrisk och avsättningar

Presterande  
exponeringar

Nödlidande  
exponeringar

Presterande expone-
ringar – ackumulerade 

nedskrivningar och 
avsättningar

Nödlidande exponering  
– ackumulerad nedskrivning, 
ackumulerade negativa för-
ändringar av verkligt värde 
på grund av kreditrisk och 

avsättningar

Varav  
stadie  

1

Varav  
stadie  

2

Varav  
stadie  

2

Varav  
stadie  

3

Varav  
stadie  

1

Varav  
stadie  

2

Varav  
stadie  

2

Varav  
stadie  

3

1 Lån och förskott

3 Offentlig sektor 60 813 59 720 1 093 0 0 0 66 23 43 0 0 0

4 Kreditinstitut 42 249 42 249 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

7
Varav små och 
medelstora 
företag (SMF)

5 871 906 5 395 142 476 764 4 279 0 4 279 7 188 2 899 4 289 746 0 746

8 Hushåll 6 252 902 6 045 973 206 929 13 457 0 13 457 1 607 612 995 6 667 0 6 667

22 Summa 12 227 870 11 543 084 684 786 17 736 0 17 736 8 863 3 536 5 327 7 413 0 7 413

Tabell 4.4.3 Kreditkvalitet på presterande exponeringar och nödlidande exponeringar  
fördelat på nedskrivningar, avsättningar och värdejusteringar

20



TSEK 2020-12-31

a b

Exponeringarnas nettovärde Genomsnittliga nettoexponeringar över perioden

Institut  2 110 594     1 804 628    

Företag  3 830 275     4 253 290    

varav specialutlåning

varav små och medelstora företag  3 830 275     4 253 290    

Hushåll  9 535 106     9 401 687    

Säkrad av fastighet  5 219 977     5 123 755    

Små och medelstora företag  1 288 646     1 342 491    

Andra företag  3 026 483     2 935 441    

Övriga motpartslösa exponeringar  135 459     143 918    

Summa - internmetoden  15 611 434     15 603 523    

Nationella regeringar eller centralbanker  1 772 880     1 371 608    

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan  
och myndigheter  587 845     519 906    

Aktieexponeringar  24 742     24 792    

Summa - schablonmetoden  2 385 467     1 916 306    

Tabell 4.5.1 Totalt och genomsnittligt nettobelopp för exponeringar (EU-CRB-B)

4.5 Beräkning av kapitalkrav för kreditrisker
Banken mäter sina kreditrisker löpande. Kreditportföljen 
genomlyses ur flera olika dimensioner som bland annat 
riskklasser, säkerheter, volymförändringar och osäker-
hetsnivåer. Banken har tillstånd från Finansinspektionen 
att använda internmetoden för beräkning av kapitalkrav 
för kreditrisker för majoriteten av bankens exponeringar 
(utan egna skattningar av LGD och KF). 
De exponeringsklasser som banken inte tillämpar 
internmetoden för är statsexponeringar och aktieexpo-
neringar, där banken har erhållit ett permanent tillstånd 
från Finansinspektionen att inte tillämpa internmetoden 

för dessa exponeringsklasser. Kapitalkravet för kredi-
trisker beräknas då enligt schablonmetoden.
Vid utgången av 2020 var kapitalkravet i pelare 1 för 
kreditrisk ca 7,3 %, 422 mnkr, av det totala riskvägda 
exponeringsbeloppet, varav 99,5 % avsåg kapitalkrav 
beräknat enligt internmetoden. Övrigt kapitalkrav inom 
kreditrisk avser de svenska statsexponeringarna och ak-
tieexponeringar där banken använder schablonmetoden.
Nedanstående tabell 4.5.1 visar en specifikation över 
totalt och genomsnittligt exponeringsbelopp för kredi-
trisker, uppdelat på exponeringsklasser.

TSEK Exponeringsvärde före 
kreditriskreducerande åtgärder

Exponeringsvärde efter 
kreditriskreducerande åtgärder

Kreditkvalitetssteg

1 2 404 050 2 360 725

2

3

4

5

6

Summa 2 404 050 2 360 725

Tabell 4.5.2 Exponering fördelat över kreditkvalitetssteg

Vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisker för statsex-
poneringar inom schablonmetoden är exponeringarna 
fördelade över följande kreditkvalitetssteg.
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4.5.1 Riskklassificeringssystem 
Bankens interna riskklassificeringssystem är en central 
del inom kreditprocessen. Riskklassificeringssytemet 
innefattar arbets- och beslutsprocesser för kreditgiv-
ning, kredituppföljning och kvantifiering av kreditrisk, och 
är därmed ett affärsstödjande redskap som möjliggör en 
effektiv kreditprocess. Riskklassificeringssytemet syftar 
till att beräkna risken att en kund eller exponering fallerar 
och, i sådant fall, vad förlusten skulle bli för banken.
Riskklassificeringssytemet har ett brett användnings-
område och är utgångspunkten för:
• Riskbedömning och kreditbeslut
• Beräkning av riskjusterad lönsamhet
• Övervakning och hantering av kreditrisk och  

migreringar
• Rapportering av kreditrisker till ledning och styrelse
• Utveckla kreditstrategier
• Beräkning av kapitalkrav för kreditrisker och  

kapitalallokering
Banken använder samma riskklassificeringssystem 
som Swedbank.
Banken använder sig av en riskskala med 23 nivåer av 
risk för att klassificera sannolikheten för att en mot-
part fallerar, där 21 anses som låg risk och 0 represen-
terar hög risk. Baserat på PD-estimat (sannolikhet för 
fallissemang) tilldelas en kund ett värde på riskskalan. 
Genom att använda riskskalan rankas kunder eller 
exponeringar från hög risk till låg risk. 

Intern rating Beskrivning PD (%) Intikativ rating Standard & Poor's

Fallerad Fallerad 100 D

0 till 5 Hög risk > 5,7 C till B

6 till 8 Förhöjd risk 2,0 - 5,7 B+

9 till 12 Normal risk 0,5 - 2,0 BB- till BB+

13 till 21 Låg risk < 0,5 BBB- till AAA

Tabell 4.5.3 Riskskala enligt internmetoden

4.5.1.1 Organisation och ansvar över  
riskklassificeringssystemet
Styrelsen ansvarar för bankens övergripande interna 
regler och principer för riskklassificeringssystemet, 
och VD ansvarar för mer detaljerade instruktioner. 
De interna reglerna anger hur bankens modeller inom 
riskklassificeringssystemet ska valideras och innehåller 
rutiner för översyn och rapportering. 
Riskkontrollfunktionen har det övergripande ansva-
ret för riskklassificeringssystemet, och kreditchefen 
ansvarar för implementeringen och användningen av 
riskklassificeringssystemet.
Årligen genomförs validering av bankens modeller. 
Valideringen genomförs av Swedbank, men bankens 
riskchef godkänner valideringen och tar fram en årlig 
rapport till ledning och styrelsen över valideringen. 
Valideringen kompletteras av kontroller och tester som 
banken genomför.
Väsentliga ändringar och utvidgningar i bankens mo-
deller ska godkännas av bankens styrelse. Väsentliga 
ändringar i bankens riskklassificeringssystem granskas 
av internrevisionen och Swedbanks oberoende valide-
ringsfunktion. Internrevision genomför också löpande 
granskningar av bankens riskklassificeringssystem och 
efterlevnaden av relevanta regelverk kopplat till intern-
metoden.
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Hushåll

0,00 till < 0,50 13-21 8 078 387    1 151 520    44 % 7 154 314    0,20 %  13 645    28,70 %  791 815     3 932    -396    

0,50 till < 2,00 9-12 1 637 463     208 710    87 % 1 838 867    1,00 %  2 715    38,90 %  603 014     5 847    -955    

2,00 till < 5,70 6-8 363 293     45 945    98 %  390 560    3,40 %  427    41,60 %  220 041     5 143    -1 574    

5,70 till > 100 0-5 130 450     4 839    100 %  146 048    10,90 %  217    39,10 %  97 762     5 583    -2 013    

100 Fallissemang 17 752     17    100 %  17 668    100 %  199    50,00 %  19 795     7 411    -7 413    

Företag

0,00 till < 0,50 13-21 1 152 403     41 045    76 % 1 142 439    0,20 %  40    41,10 %  333 138     904    -76    

0,50 till < 2,00 9-12 2 117 516     156 360    76 % 2 135 028    1,00 %  132    42,30 %  1 411 962     8 930    -1 388    

2,00 till < 5,70 6-8 549 552     23 696    75 %  514 712    3,10 %  27    42,60 %  417 896     6 218    -1 231    

5,70 till > 100 0-5  67 851     1 467    94 %  42 110    21,00 %  7    43,20 %  69 989     3 954    -1 319    

100 Fallissemang

Institut

0,00 till < 0,50 13-21 2 110 596     -      0 % 2 110 596    0,06 %  9    33,60 %  475 198     394    -2    

0,50 till < 2,00 9-12

2,00 till < 5,70 6-8

5,70 till > 100 0-5

100 Fallissemang

Tabell 4.5.4 Internmetoden - kreditriskexponeringar per exponeringsklass och PD-intervall (EU CR6)

4.5.2 Kreditriskexponeringar enligt internmetoden
Nedan i tabell 4.5.4 presenteras bankens exponeringar enligt internmetoden, 
med undantag för övriga motpartslösa exponeringar, uppdelat i PD-intervall. 
För hushållsexponeringar och företagsexponeringar (små och medelstora 
företag) har banken främst exponeringar inom PD-intervallen 0,00 till 2,00 %, 
vilket innebär att bankens kreditexponeringar inom internmetoden främst 
har låg till normal risk. 
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Tabell 4.5.5 Användning av kreditriskreducerande metoder

TSEK
Exponerings- 
belopp före  

kreditriskreducering

Förbetalt  
kreditriskskydd

Obetalt  
kreditriskskydd

Varav godtagbara 
finansiella och andra 

säkerheter

Nettoexponering 
efter kreditrisk- 

reducering

Kreditrisk enligt internmetoden

Exponeringar mot institut. 2 110 596 2 110 596

Exponeringar mot företag. 3 887 322 -195 733 3 691 589

Exponeringar mot hushåll. 10 227 345 -8 575 10 218 770

varav små och medelstora företag 4 335 284 -8 575 4 326 709

varav hushållsexponeringar  
med säkerhets i form av fastighet 5 892 061 5 892 061

Övriga motpartslösa tillgångar. 135 459 135 459

Summa 16 360 722 -204 308 16 156 414

Kreditrisk enligt schablonmetoden

Exponeringar mot nationella  
regeringar eller centralbanker  
och institut

 1 768 505    6274 1 774 779

Exponeringar mot delstatliga eller 
lokala självstyrelseorgan  
och myndigheter

 635 545    2300 637 845

Aktieexponeringar  24 742    24 742

Summa  2 428 792     8 574     2 437 366    

TSEK Exponeringsklass Potentiella framtida 
riskförändring

Positivt  
marknadsvärde

Upplupen  
ränta 

Totalt expone-
ringsbelopp

Riskvägt  
exponeringsbelopp Kapitalkrav

Företagsexponeringar 103 275 378 324 26

Institutexponeringar 1803 38 1841 540 43

Tabell 4.6.1 Motpartsrisk

4.6 Motpartsrisk
Motpartsrisk ingår i beräkningen av kapitalkrav för kredi-
trisk, där exponeringens storlek styrs av marknadsvärdet 
på derivatkontraktet. I det fall det finns ett positivt värde 
på derivatkontrakten betyder ett fallissemang hos mot-
parten en potentiell förlust för banken.
Banken säkrar ränterisker som uppkommer till följd av 
skillnader i räntebindningstider i bankens utlåning till 
allmänhet och placeringsportfölj med ränteswappar. 
Banken ingår också i begränsad utsträckning i valuta-
terminer, för att täcka valutarisken i terminsaffärer som 
i affärsverksamheten genomförs mot kund. Banken gör 
då en omvänd terminsaffär mot Swedbank. 

Vid beräkningen av kapitalkrav tillämpar banken mark-
nadsvärderingsmetoden. Icke-clearade derivattransak-
tioner resulterar även i ett kapitalkrav för kreditvärdig-
hetsjusteringsrisk (Credit Valuation Adjustment, CVA), 
vilket mäter risken att marknadsvärdet på derivatkon-
trakt minskar beroende på att kreditvärdigheten hos 
motparten försämras. Banken beräknar kapitalkravet 
för CVA enligt schablonmetoden. Kapitalkravet för 
motpartsrisk vid utgången av 2020 uppgick till 165 tkr 
(100 tkr 2019), varav kapitalkravet enligt marknadsvär-
deringsmetoden uppgick till 69 tkr (51 tkr 2019) och 
kapitalkravet för CVA uppgick till 98 tkr (49 tkr 2019).

4.5.3 Reducering av kapitalkrav för kreditrisker
Som beskrivs under avsnitt 4.3 har banken olika sä-
kerheter för att reducera kreditrisken. För att reducera 
kapitalkravet för kreditrisker får kreditriskskyddet 
endast medräknas om säkerheten är godtagbar enligt 
tillsynsordningen. Regelverket för säkerheter fördelas på 

obetalt (t.ex. garantier) och betalt kreditriskskydd (t.ex. 
fastigheter). 
Tabell 4.5.5 sammanställer bankens användande av 
godtagbara kreditriskreducerande säkerheter inom 
respektive exponeringsklass. 
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5. Marknadsrisk
Marknadsrisk hänförs till risken för förluster eller att 
resultatet påverkas negativt till följd av förändringar i 
räntor, aktiepriser eller valutakurser.

Banken exponeras i ytterst begränsad omfattning mot 
aktiepris- eller valutarisk, främst vid valutaexponeringar 
som uppstår i kunders riskhanteringsbehov, vilka säkras 
med valutaterminer och valutaswappar.

5.2.1 Ränterisk
Ränterisk uppkommer då räntebindningstider för till-
gångar och skulder inte sammanfaller och det verkliga 
värdet påverkas av förändring av marknadsräntor. 
Banken säkrar räntebunden utlåning med ränteswap- 
avtal, där banken betalar en fast ränta och erhåller en 
rörlig ränta. I enlighet med bankens riskpolicy begränsas 
och kontrolleras de finansiella riskerna i verksamheten 
med risklimiter. Banken beräknar ränterisken både ge-
nom extremvärdestester för att beräkna känsligheten i 
det ekonomiska värdet samt genom att beräkna föränd-
ringen av räntenettot som är ett resultatbaserat mått 
och mäter resultatets känslighet mot ränteförändringar.

5.1 Riskaptit och marknadsriskstrategi
Banken har en låg riskaptit för marknadsrisk, och ska pri-
märt exponeras för marknadsrisker i form av ränterisker.
Marknadsrisker ska endast uppstå som ett led av ban-
kens kärnverksamhet, vid skillnader i räntebindningstider 
mellan tillgångar och skulder, samt som en naturlig del 
inom bankens finansiering och likviditetshantering. 
Bankens resultat ska primärt spegla resultatet av 
bankverksamheten och vara begränsat påverkbar av 
tillfälliga rörelser i marknadsfaktorer.

5.2 Hantering av marknadsrisk
Marknadsrisker, och primärt ränterisker, hanteras genom 
en effektiv riskhantering som innefattar matchning av 
räntebindningstider mellan tillgångar och skulder, samt 
genom att säkra räntebunden utlåning till allmänheten 
och placeringar med ränteswappar.
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Tabell 5.2.1 Räntebindningstider för positioner som inte ingår i handelslagret 

TSEK  < 3 mån 3 < 6 mån 6 < 12 mån 1 < 3 år 3 < 5 år > 5 år Ej räntebärande 
tillgångar/skulder

Tillgångar 1 645

Kassa och tillgodohavanden 
hos centralbanker
Betalningsbara  
skatsskuldsförbindelser 503 529 31 577

Utlåning till kreditinstitut 1 369 536

Utlåning till allmänheten 9 718 586 147 386 416 158 1 693 872 211 559

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 562 908 130 263 2 136 130 263

Övriga tillgångar 2 072 819

Summa tillgångar 12 154 559 147 386 416 158 1 855 712 213 695 0 2 204 727

Skulder och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 260 863

Inlåning från allmänheten 12 585 926 198909 297418 51 128 2 865

Emitterade värdepapper 2 300 000 -1 099

Övriga skulder 70 436

Efterställda skulder 120 000

Eget kapital 1 105 791

Summa skulder 
 och eget kapital 15 266 789 198 909 297 418 51 128 2 865 0 1 175 128

Räntekänslighet (200 bps +/- skifte i nuvärde av framtida kassaflöden)

TSEK Valuta Belopp

SEK -80 457

NOK

EUR

Ovanstående tabell 5.2.1 visar bankens räntebindnings-
tider för bankens tillgångar och skulder som inte ingår i 
handelslagret. 

5.3 Beräkning av kapitalkrav  
för marknadsrisk
Beräkning av kapitalkrav för marknadsrisker kan förenk-
lat delas upp genom att marknadsrisker i handelslagret 
behandlas inom pelare 1 och marknadsrisk (ränterisk) i 
övrig verksamhet, eller utanför handelslagret, hanteras 
inom ramen för pelare 2. Banken har ingen verksamhet 
i handelslagret, så det kapitalkrav för marknadsrisk 
som omfattar banken är beräkningen av kapitalkrav för 
marknadsrisk utanför handelslagret i pelare 2. 

Kapitalkravet i pelare 2 beräknas genom att fånga upp 
bristen i matchning, avseende räntebindningstid och 
löptid mellan skulder och tillgångar. Detta genom att 
fördela ut kassaflöden i olika tidsspann och utifrån 
dessa kassaflöden beräkna känsligheten i det eko-
nomiska värdet mot förändringar i räntekurvan enligt 
olika scenarier, där det värsta utfallet utgör underlag 
för kapitalkrav. 
Utöver detta inkluderas även kreditspreadrisk och  
basisspreadrisk i beräkningen av marknadsrisk utanför 
handelslagret, vilket banken beräknar enligt schablon. 
Bankens kapitalbehov i pelare 2 för marknadsrisk vid 
utgången av 2020 var 138,9 mnkr.
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6. Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd 
av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna pro-
cesser eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system 
eller externa händelser. Operativ risk inkluderar även 
anseenderisk, legala risker samt fysisk säkerhet och 
IT-säkerhet.  

Hanteringen av operativa risker ska baseras på  
affärsmässighet och bedrivas med ett tydligt fokus 
på lönsamhet. Detta innebär att hänsyn ska tas till de 
operativa riskerna vid varje affärsbeslut och att pris-
sättningen av produkter och tjänster så långt möjligt 
ska beakta de operativa riskerna.

6.2 Hantering av operativ risk
Inom operativa risker handlar det till stor del om 
förmågan att kunna identifiera riskerna och hantera 
dessa genom förebyggande arbete men också genom 
en god kontinuitetsplanering och beredskap för att 
kunna hantera oförutsedda händelser eller störningar. 
Riskhanteringen inom operativa risker innefattar olika 
metoder och verktyg som används för identifiering, 
värdering, hantering och rapportering av risker och 
incidenter.

6.1 Riskaptit och strategi för operativ risk
Banken har en låg riskaptit för operativa risker. Riskerna 
ska minimeras genom förebyggande arbete med en 
god förmåga att identifiera och hantera risker samt 
att verksamheten ska bedrivas med hög kontroll och 
kvalitet.
Bankens strategi för operativa risker baseras på att 
verksamheten ska bedrivas med hög kontroll och kvali-
tet för att säkerställa låga operativa risker utan försäm-
rade kundrelationer. En hög riskmedvetenhet och sund 
riskkultur avseende operativa risker ska eftersträvas 
inom banken, där varje medarbetare ska ha en god 
förståelse för den egna verksamheten och de operativa 
risker som är förknippade med denna. Banken ska även 
ha effektiva metoder för att identifiera operativa risker 
för att kunna arbeta förebyggande men också ha en 
god beredskap för att kunna hantera det oförutsedda.
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TSEK 2020 Minimikapitalkrav

Rörelseintäkter Betafaktor (%) 2020 2019 2018

Affärssegment

Storkundsbank  40 627    15 %  6 094     6 334     5 646    

Hushållsbank  274 308    12 %  32 917     32 242     30 114    

Summa  314 935     39 011     38 576     35 760    

Tabell 6.3.1 Kapitalkrav för operativa risker 

Självutvärdering
Banken använder sig av en självutvärderingsmetod inom 
operativa risker där samtliga avdelningar i banken årli-
gen genomför en självutvärdering. Självutvärderingen 
genomförs i syfte att skapa en ökad riskmedvetenhet, 
en sund riskkultur samt att det är ett sätt för banken att 
identifiera och bedöma riskerna, för att kunna upprätta 
lämpliga åtgärdsplaner och hantera eventuella risker 
som kan uppstå. 

Process för godkännande (NPAP)
Vid nya eller väsentligt förändrade produkter, tjäns-
ter, marknader, processer, IT-system samt vid större 
förändringar i bankens verksamhet eller organisation 
genomför banken en godkännande process (NPAP). 
Genom denna process säkerställs att risker som uppstår 
identifieras och hanteras samt att riskkontrollfunktionen 
har underlag för att följa upp att bankens riskexponering 
inte förändras eller medför att riskaptiten överskrids. 

Kontinuitetshantering
Banken har beredskap-, kontinuitet och återställnings-
planer för de verksamhetskritiska processerna i syfte att 
kunna upprätthålla verksamheten och begränsa förlus-
terna i händelse av avbrott, kris eller allvarlig störning. 
Beredskapsplanen, kontinuitetsplanerna och återställ-
ningsplanerna testas årligen och uppdateras där en kon-
tinuitetsanalys genomförs och även en riskbedömning. 

Väsentliga processer
Banken har identifierat och dokumenterat de väsent-
liga processerna. För varje enskild väsentlig process 

genomföras en analys av vilka risker som kan uppstå 
i processen samt hur dessa hanteras. Genom denna 
analys identifieras de verksamhetskritiska delarna och 
utvärdering genomförs av de kontroller som behövs för 
att hantera riskerna. 

Incidenthantering
Banken har ett system för att hantera rapportering och 
uppföljning av incidenter. Mottagare av indicentrapporter 
är bankens incidentansvarig som ansvarar för att gran-
ska och ta ställning till hur incidenten ska hanteras samt 
löpande sammanställa en bedömning av incidenterna 
och de förluster som uppstått i samband med dessa och 
rapportera till riskkontrollfunktionen.

Risköverföring
Banken använder sig av risköverföring till tredje part när 
försäkringsskydd är det mest kostnadseffektiva sättet 
att hantera risk på.

6.3 Beräkning av kapitalkrav  
för operativa risker
Banken använder schablonmetoden för att beräkna 
kapitalkravet för operativa risker. Kapitalkravet enligt 
schablonmetoden beräknas genom att en bestämd 
faktor multipliceras med den genomsnittliga rörelse-
intäkten under de tre senaste verksamhetsåren. Olika 
faktorer tillämpas för olika affärssegment. Nedanstå-
ende tabell 6.3.1 visar bankens kapitalkrav för operativa 
risker uppdelat på bankens affärssegment.
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7. Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att banken inte kan uppfylla 
sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan 
att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster, 
eller att det inte är möjligt att erhålla likvida medel. 
Likviditetsrisken delas in i refinansieringsrisk, mark-
nadslikviditetsrisk och beredskapslikviditetsrisk.
Refinansieringsrisk avser risken att inte kunna infria 
sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten 
utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel 
ökar avsevärt.
Marknadslikviditetsrisk avser risken att inte kunna 
realisera positioner till förväntade marknadspriser, då 
marknaden inte är tillräckligt likvid.
Beredskapslikviditetsrisk avser risken att inte ha till-
räckligt med likvida medel för att hantera situationer 
av finansiell stress.

7.2 Hantering av likviditets- och  
finansieringsrisker
Bankens organisation är uppbyggd för att dagligen och 
löpande identifiera, mäta, analysera och internt rappor-
tera och kontrollera likviditetsrisker. Bankens hantering 
av likviditetsrisker beror på om det avser hantering av 
kassalikviditet eller strukturell likviditetsrisk i löptidstruk-
turer. Banken hanterar likviditets- och finansieringsrisker 
genom ett framåtblickande perspektiv, och följer löpan-
de upp bankens kort- och långfristiga likviditet. 
Hantering av den dagliga kassalikviditeten baseras på 
bevakning av framtida prognostiserade in- och utflöden 
samt förväntad utlåningstillväxt. Bankens strukturella 
likviditetsrisk följs upp genom analys och hantering av 
löptidsobalanser mellan bankens tillgångar och skulder. 
I not 3 i bankens årsredovisning finns löptidsinformation 
över tillgångar och skulder, se tabell ’Nominella kassaflö-
den – kontraktuellt återstående löptid’.
Stresstester genomföras löpande för att säkerställa att 
banken har en likviditetsreserv som kan möta stressade 

7.1 Riskaptit och likviditetsrisk- och  
finansieringsstrategi
Banken har en låg riskaptit för likviditetsrisker och ska 
vara motståndskraftig för kort- och långsiktig finansiell 
stress. Banken ska hålla en likviditetsreserv som till 
belopp och sammansättning håller hög kvalitet.
Likviditetsrisk- och finansieringsstrategin avspeglar en 
konservativ syn på likviditetsexponeringar, där likviditets- 
och finansieringsrisker endast ska uppstå som ett led 
av bankens kärnverksamhet.
Likviditetsrisker ska begränsas genom en väl balanse-
rad balansräkning, där banken strävar efter att matcha 
löptider och kassaflöden. 
För att på sikt verka som en stabil bank samt kunna 
säkerställa kunders finansieringsbehov, även under 
stressade förhållanden, ska banken sträva efter en 
diversifiering i finansieringskällorna där den primära 
finansieringskällan är inlåning från allmänheten.
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Svensk 
allmänhet

Emitterade 
obligationer

Kreditinstitut

förhållanden. Vidare har banken upprättat en återhämt-
ningsplan som ska användas i situationer av finansiell 
stress då beredskapsplanen för likviditetsrisker inte är 
tillräcklig för att återställa bankens verksamhet.
Banken genomför månadsvis ett stresstest av bankens 
överlevnadshorisont som innebär en kombination av 
antaganden om minskad inlåning och stressade mark-
nadsförhållanden.

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

Svensk allmänhet 13 136 246 11 537 998

Emitterade obligationer 2 300 000 2 350 000

Kreditinstitut 260 864 423 152

Summa Finansieringskällor 15 697 110 14 311 150

Finansieringskällor

Svensk allmänhet 84 %

Emitterade obligationer 15 %

Kreditinstitut 2 %

Summa Finansieringskällor 100 %

Tabell 7.3.1 Finansieringskällor

Diagram 1 Finansieringskällor

7.3 Finansiering
Bankens främsta finansieringskälla är inlåning från 
allmänheten, men kompletterar sin långsiktiga finansie-
ring med seniora obligationer. Tabell 7.3.1 och Diagram 
1 visar bankens fördelning i finansieringskällor.

84 %15 %

2 %
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Vid utgången av 2020 har banken totalt emitterat 2 300 mnkr i seniora 
obligationer (2 350 mnkr 2019). Diagram 2 nedan visar förfallostrukturen 
över emitterade obligationer.

7.4 Likviditetskrav
För att säkerställa beredskap i stressade situationer där banken är i behov 
av likviditet har banken en likviditetsreserv, som definieras i enlighet med 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offent-
liggörande av likviditetsrisker. Likviditetsreserven består av högkvalitativa 
tillgångar som innehav i stats- och kommunobligationer och säkerställda 
obligationer, samt kassa och tillgodohavanden i andra banker. Banken 
förfogar också över annan likviditet som inte räknas in i likviditetsreserven 
men som kan användas för att säkerställa bankens betalningsförmåga, 
som bland annat checkräkningskredit i andra banker och övriga tillgångar i 
bankens placeringsportfölj. Minsta storlek på likviditetsreserven styrs ge-
nom av styrelsen beslutade risklimiter. 
Nedanstående i tabell 7.4.1 visar bankens likviditetsreserv och andra likvi-
ditetsskapande åtgärder.

Diagram 2 Förfallostruktur seniora obligationer

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

Kassa och tillgodohavande i bank 3 126 789 1 211 035

Statspapper 535 106 360 333

Säkerställda obligationer 695 307 696 252

Summa 4 357 202 2 267 620

Andra likviditetsskapande åtgärder

Checkkredit svenskt institut (outnyttjad del) 400 000 400 000

Övriga värdepapper 271 739 266 463

Summa 671 739 666 463

Summa Likviditetsreserv inklusive likviditetskapande åtgärder 5 028 941 2 934 083

Tabell 7.4.1 Likviditetsreserv
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Banken mäter också likviditets- och finansieringsrisk 
med risklimiter för likviditetstäckningskvot (LCR) och 
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR). 
LCR är ett bindande likviditetskrav via kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/16, och avser relatio-
nen mellan bankens likviditetsbuffert och nettokassaflö-
den i ett mycket stressat scenario under en 30-dagars-
period. Relationen måste överstiga 100 %. LCR fokuserar 
därmed på kortsiktig likviditet. Vid utgången av 2020 
hade banken en LCR på 348 % (297 % 2019).
NSFR mäter bankens förmåga att hantera strukturell 
likviditetsrisk över en ettårsperiod. NSFR säkerställer 

att bankens långsiktiga illikvida tillgångar finansieras 
med en miniminivå av stabil långsiktig finansiering. Vid 
utgången av 2020 uppgick NSFR till 127 % (131 % 2019). 
Ett bindande krav på en stabil nettofinansieringskvot 
(NSFR) på minst 100 % har införts i tillsynsförordningen, 
utöver befintliga krav på rapportering. Kravet gäller från 
juni 2021.
Tabell 7.4.2 visar en uppställning av LCR och tabell 7.4.3 
visar de viktigaste komponenterna i LCR uppdelat på 
kvartal under 2020.

TSEK 2020-12-31 2019-12-31

Likvidietsbuffert

Likvida tillgångar nivå 1 1 042 902 726 962

Likvida tillgångar nivå 2 128 401 259 084

Summa Likviditetsbuffert 1 171 303 986 046

Utflöden

Simulerade utflöden från inlåning 709 524 628 091

Kontrakterade utflöden från upplåning 561 31

Övriga kassaflöden 634 624 569 657

Summa utflöden 1 344 709 1 197 779

Inflöden

Kontrakterade inflöden från utlåning 44 429 55 918

Övriga kassainflöden 1 368 527 809 353

Summa inflöden 1 412 956 865 271

Begränsning av inflöden -404424 0

Kassautflöde, netto 336 177 332 508

Likviditetstäckningskvot 348% 297%

Tabell 7.4.2 Likviditetstäckningsgrad (LCR)

TSEK 2020

rad Q1 Q2 Q3 Q4

21 Likviditetsbuffert 995 043 1 124 110 1 124 244 1 171 303

22 Summa nettokassautflöden 352 291 307 547 321 727 336 177

23 Likviditetstäckningskvot (%) 282 % 366 % 349 % 348 %

Tabell 7.4.3 Redovisning av likviditetstäckningskvot (EU-LIQ-1)
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8. Compliancerisk
Compliancerisk avser risken att banken inte lever upp 
till gällande externa eller interna regelverk, eller god 
sed eller standarder.

verksamhet. En riskbedömning och implementerings-
plan genomförs för kommande regelverksförändringar. 
Compliancefunktionen ansvarar för processen för regel-
verksbevakning och samarbetar i relevanta delar med 
riskkontrollfunktionen. Syftet med processen är att för-
säkra styrelsen och ledning att regelverksförändringar 
implementeras tillräckligt och i tid innan ikraftträdandet. 

Riskbaserad planering
Banken har ett riskbaserat förhållningssätt till compli-
ancerisker, och banken har identifierat ett antal olika 
riskområden för arbetet med att upprätthålla regelef-
terlevnad som är särskilt viktiga, både med hänsyn till 
interna- och externa regler. Banken har uppsatta KRI:er 
och limiter inom dessa riskområden, som löpande följs 
upp av compliancefunktionen och styrelsen.

Kontrollprocess
För att säkerställa regelefterlevnad i banken genomför 
både riskkontrollfunktionen och compliancefunktionen 
löpande kontroller, dels kontroller som årligen fastställs 
i årsplaner, och dels ad hoc vid behov. Internrevisionen 
kontrollerar regelefterlevnaden i första och andra för-
svarslinjen, och riskkontrollfunktionen har en etablerad 
process för att följa upp att internrevisionens iakttagel-
ser och rekommendationer åtgärdas i tid.

Råd och stöd
Compliancefunktionen ger råd och stöd till verksam-
heten avseende tolkning, tillämpning och implemente-
ring av regelverk. Processen för råd och stöd medverkar 
till god intern styrning och kontroll samt en sund och 
hållbar verksamhet som lever upp till de förväntningar 
om regelefterlevnad som finns på banken.  

Utbildning
Compliancefunktionen ansvarar för att löpande utbilda 
all personal i banken om tillämpliga interna och externa 
regler eller regelverksförändringar.

8.1 Riskaptit och strategi för compliancerisk
Banken har en låg riskaptit för compliancerisker. Mål-
sättningen ska vara att förebygga dessa risker så långt 
som möjligt. Vid kontroller kopplade till regelefterlevnad 
genomförda av compliancefunktionen, riskkontrollfunk-
tionen eller internrevision ska rekommenderade åtgärder 
strävas att färdigställas inom uppsatt tidsram. 
Bankens mål och strategi för compliancerisker inne-
fattar att löpande identifiera, analysera och bedöma 
hur väl banken fullgör sina förpliktelser enligt externa 
eller interna regelverk som gäller för bankens till-
ståndspliktiga verksamhet. 
Regelefterlevnad och god affärsetik ska utgöra en 
grundläggande förutsättning för att bibehålla allmänhe-
tens förtroende. 
Banken ska tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt till 
compliancerisker, där områden ska prioriteras som har 
störst risk för överträdelser eller där konsevenser av en 
överträdelse är som störst.
För att säkerställa att banken upprätthåller en god risk-
hantering och kontroll följer compliancefunktionen upp 
styrelsens uppsatta riskaptit för compliancerisker.  

8.2 Hantering av compliancerisk
Inom compliancerisker handlar det till stor del om för-
mågan att kunna identifiera risker och hantera dessa 
genom förebyggande arbete. Banken har en riskorga-
nisation som bygger på tre försvarslinjer, vilken också 
speglar ansvaret för bankens regelefterlevnad. Se 
avsnitt 2.3 Tre försvarslinjer.
Hanteringen av compliancerisker innefattar olika meto-
der och moment som används för identifiering, hantering 
och rapportering av compliancerisker.

Regelverksbevakning 
Banken har en process för regelverksbevakning, som 
säkerställer att kommande regelverksförändringar 
identifieras samt bedöms utifrån påverkan på bankens 
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9. Risker i ersättningssystem
Risker i ersättningssystem avser risken för förlust 
eller annan skada som uppkommer till följd av ersätt-
ningssystemet.

internrevision följer årligen upp efterlevnaden av ban-
kens ersättningspolicy samt de risker som ersättnings-
policyn är förknippad med.

9.3 Risker i ersättningssystemet
Den totala rörliga ersättningen är begränsad till ett 
belopp om 100 tkr per medarbetare och år, och är inte 
baserad på kvantitativa kriterier eller i övrigt utformad 
på ett sätt som medför ett ökat risktagande från den 
anställdes sida. Den rörliga ersättningen är heller aldrig 
garanterad och kan därför helt utebli.
Mot bakgrund av detta är bedömningen att bankens 
ersättningspolicy och ersättningssystem genererar låga 
risker, harmoniserar med bankens låga risktolerans samt 
stödjer bankens långsiktiga intressen.  Även ersättnings-
systemets påverkan på bankens finansiella risk-, kapital-, 
och likviditetssituation bedöms som låg.
Tabell 9.3.1 visar ersättningar till bankens verkställande 
ledning och personer som anses ha väsentlig inverkan 
på bankens riskprofil, fördelat på fast och rörlig ersätt-
ning, under 2020. Informationen är exklusive avgångs-
vederlag. Antal personer som enbart fått fast ersättning 
avser VD och anställda i risk- och compliancefunktionen. 
För mer information om ersättningar se not 10 i bankens 
årsredovisning.

9.1 Ersättningssystemet
Bankens långsiktiga målsättning är att bedriva verksam-
heten på ett sådant sätt att bankens förmåga att fullgöra 
sina förpliktelser inte äventyras. Banken ska därför ha 
ett ersättningssystem som överensstämmer med ban-
kens affärsplan inklusive vision, mål, värderingar och 
syfte samtidigt som det ska attrahera medarbetare med 
den kompetens som behövs för att bedriva en modern 
bankverksamhet. Utöver detta ska ersättningssystemet 
främja en sund och effektiv riskhantering, motverka 
överdrivet risktagande samt vara rimligt och kopplat till 
långsiktigt värdeskapande. 
Bankens ersättningssystem grundar sig huvudsak-
ligen på kontant, fast lön. Samtliga medarbetare, 
med undantag för VD, CCO, CRO och medarbetare 
inom riskkontrollfunktionen, kan dock erhålla rörlig 
ersättning i form av resultatandelar eller premiering 
av extraordinär insats. Detta innebär att även vissa 
personer som anses ha väsentlig inverkan på bankens 
riskprofil omfattas av möjligheten till rörlig ersättning

9.2 Organisation och ansvar
Principerna för bankens ersättningssystem fastställs 
årligen i ersättningspolicyn som beslutas av styrelsen. I 
bankens styrelse är det ordföranden som är utsedd som 
särskilt ansvarig för ersättningsfrågor. Ersättningspoli-
cyn finns publicerad på bankens webbplats.
Ansvaret för att identifiera och hantera ersättningsrisker 
vilar på varje ansvarig chef inom banken. Funktionen för 

TSEK 2020-12-31

Fast ersättning Rörlig ersättning

Verkställande ledning 3 566 17

Övriga risktagare 10 953 136

Antal personer som enbart fått fast ersättning 6

Tabell 9.3.1 Ersättningar till risktagare
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10. Kapital- och likviditetsplanering
Bankens process för sin interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) 
och den löpande bedömningen av bankens kapital- och likviditetsbehov 
utgör grunden för bankens framåtriktade kapital- och likviditetsplanering 
och möjliggör för upprätthållandet av bankens riskstrategi och riskaptit. 
I processen för IKLU säkerställs att banken identifierar och hanterar risker 
som banken är eller kan komma att bli exponerad för, samt att banken håller 
tillräckligt med kapital och likviditet för att täcka dessa risker. Styrelsen 
är ansvarig för processen och godkänner väsentliga delar i processen av 
framtagandet för dokumentationen av IKLU.
Processen anger också de risktyper som alltid ska vara föremål för en 
bedömning av kapitalbehovet. 
En viktig del i kapital- och likviditetsplaneringen är stresstester. Banken 
använder stresstester i sin prognostisering av resultat- och balansräk-
ning samt vid utvärdering av sitt kapital- och likviditetsbehov. Styrelsen 
antar årligen ett program för planerade stresstester, och utförandet av 
stresstester är en integrerad del i bankens ramverk för riskhantering. 
Utfallet utgör stöd till arbetet med att fastställa affärs- och riskstrategier, 
utvärdering av riskaptiter och risklimiter, styrelsens avkastningsmål och 
framåtriktad kapital- och likviditetsplanering.
Scenarioanalyser utgör grunden i planerade stresstester kopplat till utvärde-
ring och planering av kapital- och likviditetssituationen. Banken utgår ifrån 
olika stressade scenarion, där bland annat banken får svårigheter samtidigt 
som ekonomin i stort. Allvarlighetsgrad och antaganden dokumenteras i 
enlighet med bankens process för IKLU.
En IKLU ska genomföras minst årligen och följas upp löpande.
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Rad Information Kärnprimärkapital Supplementärkapital

1 Emittent Sparbanken Rekarne AB Sparbanken Rekarne AB

2 Unik identifieringskod  
(t.ex. identifieringskod från Cusip, Isin eller Bloomberg för privata placeringar)

N/A N/A

3 Reglerande lag(ar) för instrument Svensk lag Svensk lag

Rättslig behandling

4 Övergångsbestämmelser enligt kapitalkravsförordningen Kärnprimärkapital Supplementärkapital

5 Bestämmelser enligt kapitalkravsförordningen efter övergångstiden Kärnprimärkapital Supplementärkapital

6 Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell  
och grupp (undergrupps) nivå"

Individuell Individuell

7 Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion Kärnprimärkapital enligt  
förordning (EU) 575/2013 
artikel 28

Supplementärkapital enligt 
förordning (EU) 575/2013 
artikel 63

8 Belopp som redovisas i lagstadgat kapital  
(valutan i miljöer, enligt senaste rapporteringsdatum)

173 000 000 120 000 000

9 Instrumentets nominella belopp 173 000 000 120 000 000

9a Emissionspris N/A 100%

9b Inlösenpris N/A 100%

10 Redovisningsklassificering Eget kapital Skuld - upplupet  
anskaffningsvärde

11 Ursprungligt emissionsdatum 30 december 1996 28 december 2015

12 Eviga eller tidsbestämda Evigt Tidsbestämt

13 Ursprunglig förfallodag Ingen förfallodag 28 januari 2026

14 Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd  
från tillsynsmyndighet

Nej Ja

15 Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp N/A 28 januari 2021

16 Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall N/A Årligen den 28 april, 28 juli,  
28 oktober och 28 januari

Kuponger/utdelningar

17 Fast eller rörlig utdelning/kupong N/A Rörlig

18 Kupongränta och eventuellt tillhörande index N/A STIBOR + 190 baspunkter

19 Förekomst av utdelningsstopp Nej Nej

20a Helt skönmässigt, delvis skönmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt) N/A Obligatorisk

20b Helt skönmässigt, delvis skönmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) N/A Obligatorisk

21 Förekomst av step-up eller annat incitament för återlösen Nej Nej

22 Icke-kumulativa eller kumulativa Icke-kumulativa Icke-kumulativa

23 Konvertibla eller icke-konvertibla Icke-konvertibla Icke-konvertibla

24 Om konvertibla, konverteringstrigger(s) N/A N/A

25 Om konvertibla, helt eller delvis N/A N/A

26 Om konvertibla, omräkningskurs N/A N/A

27 om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvertering N/A N/A

28 Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till N/A N/A

29 Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till N/A N/A

30 Nedskrivningsdelar Nej Nej

31 Om nedskrivning, nedskrivningstrigger(s) N/A N/A

32 Om nedskrivning, fullständig eller delvis N/A N/A

33 om nedskrivning, permanent eller tillfällig N/A N/A

34 Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen N/A N/A

35 "Position i prioriteringshierarkin för likvidation  
(ange typ av instrument som är direkt högre i rangordning)"

Supplementärkapital  
(pga övrigt primärkapital är noll)

Efterställt all senior utlåning

36 Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven Nej Nej

37 Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven N/A N/A

Bilaga
Tabell De viktigaste delarna i kapitalinstrument 
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Artikel i  
tillsynsför- 
ordningen

Beskrivning Hänvisning till avsnitt i  
Pelare 3-rapport

Hänvisning till 
annan plats för 
offentliggörande

Avdelning I Allmänna principer

Artikel 431 Upplysningskravens omfattning

1 Allmänna upplysningskrav Årsredovisning 
2020

2 Krav på upplysning om information avseende operativ risk Avsnitt Operativ risk - Beräkning  
av kapitalkrav för operativa risker

3 Krav på formell policy för uppfyllandet av upplysningskrav Tillhandahålls efter begäran

4 På begäran, förklara beslut om riskklassificering för små  
och medelstora företag och andra företag som ansöker om lån

Tillhandahålls efter begäran

Artikel 432 Icke väsentliga upplysningar, företagshemligheter eller  
konfidentiell information

 1-4 Instituten får under vissa förutsättningar utelämna upplysningar som är 
icke väsentliga, företagshemligheter eller konfidentiell information

Artikel 433 Upplysningsfrekvens

Krav på upplysningsfrekvens avseende offentliggörande av information 
enlgit Pelare 3

Årligen enligt denna rapport Kvartalsvis infor-
mation på ban-
kens webbplats: 
Riskhantering och 
kapitaltäckning

Artikel 434 Upplysningsmetoder

1 Informationsmedium för information enlgit Pelare 3 Denna rapport, Risk- och  
kapitalhantering - Information  
enligt Pelare 3

Årsredovisning 
och delårsrap-
porter

2 Hänvisning till plats för  publicering av likvärdig information som uppfyller 
krav i del 8, tillsynsförordningen, redovisningskrav eller andra krav

Avdelning II Tekniska kriterier för transparens och offentliggörande

Artikel 435 Mål och riktlinjer för riskhantering

1a Strategier och processer för att hantera riskerna Avsnitt Riskorganisation samt  
respektive avsnitt för information om 
riskhantering i varje riskområde

1b Riskhanteringsfunktionens struktur och organisation Avsnitt Riskorganisation  

1c Riskrapporteringens och mätsystemens omfattning och karaktär Avsnitt Riskorganisation  

1d Riktlinjerna för risksäkring och riskreducering Respektive avsnitt för information om 
riskhantering i varje riskområde

1e En deklaration, försäkran, om att riskhanteringssystemet är  
ändamålsenligt i förhållande till institutets profil och strategi

Avsnitt Riskorganisation - styrelsens 
riskdeklaration och riskförklaring

1f Riskförklaring med kort beskrivning av riskprofil i samband  
med affärsprofil

Avsnitt Riskorganisation - styrelsens 
riskdeklaration och riskförklaring

2a-c Upplysningar om företasstyrning Avsnitt Riskorganisation - styrelse  
och ledning

Årsredovisning 
- Förvaltnings- 
berättelse

2d Huruvida institutet har inrättat en separat riskkommitté och hur många 
gånger denna kommitté har sammanträtt

Avsnitt Riskorganisation - styrelse och 
ledning

2e Beskrivning av informationsflödet i fråga om risk till ledningsorganet Avsnitt Riskorganisation - Risk och 
compliancefunktionen

Artikel 436 Tillämpningsområde

a Namnet på det institut på vilka kraven i denna förordning ska tillämpas Avsnitt Inledning - om Sparbanken 
Rekarne

b i-iv Uppgifter om skillnader i konsolideringsgrund i redovisnings-  
och tillsynssyfte

Ej tillämpligt

c Aktuella eller förutsedda väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för 
snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder 
mellan moderföretag och dotterföretag

Ej tillämpligt

d Det totala belopp med vilket kapitalbasen understiger det föreskrivninga 
beloppet i de dotterföretag som inte innefattas i konsolideringen

Ej tillämpligt

e I tillämpliga fall de omständigheter som innebär att bestämmelserna i 
artiklarna 7 och 9 ska tillämpas

Ej tillämpligt

Bilaga 
Referenstabell till tillsynsförodningen i enlighet med Ebas riktlinjer 2016/11
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Forts. Referenstabell till tillsynsförodningen i enlighet med Ebas riktlinjer 2016/11

Artikel i  
tillsynsför- 
ordningen

Beskrivning Hänvisning till avsnitt i  
Pelare 3-rapport

Hänvisning till 
annan plats för 
offentliggörande

Artikel 437 Kapitalbas

1a Upplysningskrav avseende kapitalbasen Avsnitt Kapitalsituation - Kapitalbas 

1b En beskrivning av de viktigaste delarna i kapitalinstrument Bilaga - tabell De viktigaste delarna  
i kapitalinstrument

1c Fullständiga villkor för kapitalinstrument Tillhandahålls efter begäran

1d i-iii Separata upplysningar om egenskaperna och beloppen för filter  
för tillsyn, avdrag och poster som inte har dragits av

Avsnitt Kapitalsituation - Kapitalbas 

1e Beskrivning av begränsningar på beräkningen av kapitalbasen Avsnitt Kapitalsituation - Kapitalbas 

1f Förklaring av andra beräkningsgrunder än de som anges i  
tillsynsförordningen för kapitalrelationer

Ej tillämpligt

Artikel 438 Kapitalkrav

a En sammanfattning av institutets metod för om det interna kapitalet  
är tillräckligt

Avsnitt Kapital- och likviditets- 
planering samt Avsnitt Kapitalsituation 
-  Kapitalkrav

b i-iv På Finansinspektionens begäran, resultatet av institutets interna  
bedömning av kapitaltäckningen.

Tillhandahålls efter begäran

c Kapitalkrav för kreditrisk som beräknas enligt schablonmetoden Avsnitt Kapitalsituation - Kapitalkrav 
samt Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av 
kapitalkrav för kreditrisker

d Kapitalkrav för kreditrisk som beräknas enligt internmetoden Avsnitt Kapitalsituation - Kapitalkrav 
samt Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av 
kapitalkrav för kreditrisker

e Kapitalkrav för marknadsrisk Avsnitt Marknadsrisk - Beräkning av 
kapitalkrav för marknadsrisk

f Kapitalkrav för operativ risk Avsnitt Operativ risk - Beräkning av 
kapitalkrav för operativ risk

Artikel 439 Exponering för motpartskreditrisk

a Metod för att fastställa internt kapital och kreditlimiter för  
motpartskreditexponeringar

Avsnitt Kreditrisk  
- Hantering av kreditrisk

b  Strategier för tagande av säekrheter och upprättande av kreditreserver Avsnitt Kreditrisk  
- Hantering av kreditrisk

c Strategier för exponeringar med korrelationsrisk Ej tillämpligt

d Effekterna på beloppet av de säkerheter som skulle behöva ställas om 
kreditbetyget försämrades

e Nettokreditexponering för derivat Avsnitt Kreditrisk - Motpartsrisk Årsredovisning  
- Not 3

f Metoder för mått på exponeringsvärde Avsnitt Kreditrisk - Motpartsrisk

g Teoretiska värdet av kreditderivatsäkringar och fördelningen av  
kreditexponering eller typ av kreditexponering

h Teoretiska beloppen för kreditderivattransaktioner i egen portfölj i  
respektive förmedlingsverksamhet

i Skattningen av alfa, om institutet har fått tillstånd av Finansinspektionen 
att skatta alfa

Ej tillämpligt

Artikel 440 Kapitalbuffertar

1a Geografisk fördelning av kreditexponeringar för beräkning av isntitutets 
kontracykliska kapitalbuffert

Avsnitt Kapitalsituation  
- Kapitalbuffertar

1b Värdet av institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten Avsnitt Kapitalsituation  
- Kapitalbuffertar

Artikel 441 Indikatorer på global systemviktighet

1 Tillämade indikatorer för att bestämma institutets ställning i enlighet med 
identifieringsmetoden

Ej tillämpligt

Artikel 442 Kreditriskjusteringar

a Definitioner för redovisningsändamål av begreppen förfallen och osäker Avsnitt Kreditrisk - Kreditriskjusteringar

b Beskrivning av metoder för att fastställa specifika och almänna  
kreditriskjusteringar

Avsnitt Kreditrisk - Kreditriskjusteringar
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Forts. Referenstabell till tillsynsförodningen i enlighet med Ebas riktlinjer 2016/11

Artikel i  
tillsynsför- 
ordningen

Beskrivning Hänvisning till avsnitt i  
Pelare 3-rapport

Hänvisning till 
annan plats för 
offentliggörande

c Totala beloppet av alla exponeringar, efter tillåten redovismässig  
kvittning men utan hänsyn till effekterna av de kreditriskreducerande  
åtgärderna, och det genoemsnittliga exponeringsbeloppet under  
perioden, fördelat på olika typer av exponeringsklasser.

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

d Exponeringarnas geografiska spridning och fördelning på  
exponeringsklasser

Avsnitt Kreditrisk - Kreditportföljen

e Exponeringarnas fördelning per bransch eller motpartsslag,  
fördelad på exponeringsklasser

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

f Exponeringarnas återstående löptid, fördelad på exponeringsklasser Avsnitt Kreditrisk - Kreditportföljen

g i-iii Exponeringar fördelade per bransch och motpartsslag avseende  
osäkra exponeringar och förfallna exponeringar, specifika och  
allmänna kreditriskjusteringar, samt kostnader för specifika och  
allmänna kreditriskjusteringar

Avsnitt Kreditrisk - Kreditriskjusteringar 
samt Kreditrisk - Beräkning av kapi-
talkrav för kreditrisker

h Osäkra och förfallna exponeringar, fördelade på geografiskt område Avsnitt Kreditrisk - Kreditriskjusteringar 
samt Kreditrisk - Beräkning av kapi-
talkrav för kreditrisker

i i-v Avstämning av förändringar i specifika och allmänna kreditriskjusteringar 
för osäkra fordringar

Artikel 443 Icke intecknade tillgångar

Upplysningar om icke intecknade tillgångar i enlighet med  
EBA/GL/2014/03

Ej tillämpligt

Artikel 444 Användning av externa ratinginstitut

a Namnen på de utsedda externa ratinginstituten

b De exponeringsklasser för vilka varje externt ratinginstitut används Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

c Beskrivning av processen för att överföra emittentbetyg och kreditbetyg 
för emissioner till poster som inte är inkluderade i handelslagret

d Samspelet mellan kreditbetyg från utsedda ratinginstitut och institutets 
kreditkvalitetsskala

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

e Exponeringsvärden och exponeringssvärden för kreditriskreducerande 
åtgärder för varje kreditkvalitetssteg

Artikel 445 Exponering för marknadsrisk

Kapitalkrav för marknadsrisk Avsnitt Marknadsrisk - Beräkning av 
kapitalkrav för marknadsrisk

Artikel 446 Operativ risk

Metod för att beräkna kapitalkrav för operativ risk Avsnitt Operativ risk - Beräkning av 
kapitalkrav för operativ risk

Artikel 447 Exponeringar i aktier som inte ingår i handelslagret

a Exponeringarnas fördelning efter avsikten med innehavet Årsredovisning  
not 19, 21, 38

b Balansräkningsvärdet, det verkliga värdet och för dom som omsätts på en 
börs i en jämförelse med marknadspriset, om det skiljer sig avsevärt från 
det verkliga värdet

Årsredovisning  
not 19, 21, 38

c Slag, karaktär och belopp avseende börsnoterade exponeringar,  
privata aktieexponeringar i tillräckligt diversifierade portföljer och  
övriga exponeringar

Årsredovisning  
not 19, 21, 38

d Kumulativa faktiska vinster eller förluster till följd av försäljningar eller 
avvecklingar uner perioden.

Årsredovisning  
not 19, 21, 38

e Totala orealiserade vinster eller förluster Ej tillämpligt

Artikel 448 Exponering för ränterisk för positioner som inte ingår i handelslagret

a Ränteriskens och huvudantagandenas karaktär och hur ofta  
ränterisken mäts

Avsnitt Marknadsrisk  
- Hantering av marknadsrisk

b Förändring av resultat, ekonomiskt värde eller annan relevant variabel 
som ledningen använder för ränteckocher (uppåt eller nedåt) i enlighet 
med sin metod för att mäta ränterisken, fördelat per valuta

Avsnitt Marknadsrisk  
- Hantering av marknadsrisk

Artikel 449 Exponering för värdepapperiseringspositioner Ej tillämpligt
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Artikel i  
tillsynsför- 
ordningen

Beskrivning Hänvisning till avsnitt i  
Pelare 3-rapport

Hänvisning till 
annan plats för 
offentliggörande

Artikel 450 Ersättningspolitik

1a Beslutsprocessen för ersättningspolicyn samt antal möten i  
det organ som är huvudansvarig för övervakning av ersättningen  
under räkenskapsåret

Avsnitt Risker i ersättningssystem  
- Ersättningssystemet

Årsredovisning 
- Förvaltnings-
berättelse, samt 
bankens webb-
plats - Information 
om ersättningar

1b Uppgifter om sambandet mellan lön och resultat Bankens webb-
plats - Information 
om ersättningar

1c-f Kriterier för mätning av prestation, parametrar och motivering  
för de förekommande system med rörliga komponenter och andra, 
icke-kontanta förmåner

Bankens webb-
plats - Information 
om ersättningar

1 g-i Aggregerade kvantitativa uppgifter om ersättning Avsnitt Risker i ersättningssystem  
- Risker i ersättningssystemet

Årsredovisning  
- not 10

1j På begäran, den totala ersättningen för varje medlem av ledningsorganet 
eller den verkställande ledningen

Årsredovisning  
- not 10

2 Kvantitativa uppgifter om ersättning till medlemmar av institutets  
ledningsorgan för betydande institut

Ej tillämpligt

Artikel 451 Bruttosoliditet

1a Bruttosoliditetsgraden Avsnitt Kapitalsituation - Bruttosoliditet

1b Uppdelning av det sammanlagda exponeringsbeloppet Avsnitt Kapitalsituation - Bruttosoliditet

1c I tillämpliga fall summan av förvaltningsposter borttagna  
från balansräkningen

Ej tillämpligt

1d En beskrivning av åtgärder för att hantera risken för alltför  
låg bruttosoliditet

Avsnitt Kapitalsituation - Bruttosoliditet

1e Beskrivning av faktorer som har påverkat bruttosoliditeten under  
den period som den offentliggjorda bruttosoliditeten avser

Avsnitt Kapitalsituation - Bruttosoliditet

Avdelning III Krav som är villkor för användning av särsjukda instrument eller metoder

Artikel 452 Användning av metoden för intern riskklassificering för kreditrisk

a Finansinspektionens godkännande av metod eller övergångsordning Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

b En förklaring och översikt av;

b i De interna riskklassificeringssystemets struktur och förhållandet mellan 
intern och extern rating

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

b ii Användningen av interna skattningar för andra ändamål än beräkning av 
riskväda exponeringsbelopp

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

b iii Metoden för att hantera och godkänna kreditriskreducerande åtgärder Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

b iv Kontrollmekanismerna för riskklassificeringssystemen Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

c i-v Beskrivning av den interna riskklassificeringsmetoden för varje  
IRK-exponeringsklass

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

d Exponeringsvärden för varje IRK-exponeringsklass Avsnitt Kapitalsituation - Kapitalkrav 
samt Kreditrisk - Beräkning av kapi-
talkrav för kreditrisker

e i-iii De totala exponeringarna, exponeringsvägd genomsnittlig riskvikt och 
summan av outnyttjade kreditmöjligheter per riskklass för exponerings-
klasserna nationella regeringar och centralbanker, institut och aktier

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

f Information om hushållsexponeringsklassen i metoden för intern  
riskklassificering

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

g De faktiska specifika kreditriskjusteringarna under den närmast  
föregående perioden

Avsnitt Kreditrisk - Kreditportföljen

h Faktorer som påverkade förlusterna under den närmast  
föregående perioden

i Institutets skattningar jämfört med faktiska resultat

j i-iii PD och LGD för alla IRK-exponeringsklasser, fördelat på geografi Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

Forts. Referenstabell till tillsynsförodningen i enlighet med Ebas riktlinjer 2016/11
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Artikel i  
tillsynsför- 
ordningen

Beskrivning Hänvisning till avsnitt i  
Pelare 3-rapport

Hänvisning till 
annan plats för 
offentliggörande

Artikel 453 Användning av kreditriskreducerande metoder

a Riktlinjerna och metoderna för nettning inom och utanför  
balansräkningen

b Riklinjerna och metoderna för värdering och hantering av säkerheter Avsnitt Kreditrisk - Kreditportföljen, 
samt Kreditrisk - Beräkning av kapi-
talkrav för kreditrisker

c De viktigaste typerna av säkehet som instituet accepterar Avsnitt Kreditrisk - Kreditportföljen, 
samt Kreditrisk - Beräkning av kapi-
talkrav för kreditrisker

d De viktigaste kategorierna av garantigivare och kreditderivatmotparter 
och deras kreditvärdighet

e Information om koncentrationer med avseende på marknads-eller  
kreditrisk inom de kreditriskreducerande åtgärder som vidtagits

f Det exponeringsvärde som täcks av godtagbara finansiella och andra 
säkerheter för exponeringar under schablonmetod eller internmetod utan 
egna skattningar av LGD och KF

Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

g Exponeringsvärde som täcks av garantier eller kreditderivat Avsnitt Kreditrisk - Beräkning av  
kapitalkrav för kreditrisker

Artikel 454 Användning av internmätningsmetoder för operativ risk Ej tillämpligt

Artikel 455 Användning av interna modeller för marknadsrisk Ej tillämpligt

Forts. Referenstabell till tillsynsförodningen i enlighet med Ebas riktlinjer 2016/11

41



Underskrifter av VD och CRO

Härmed intygar bankens VD och CRO att informationen som finns i bankens rapport Risk och kapitalhantering 
– information enligt pelare 3 (pelare 3-rapporten), som tillhandahålls i enlighet med kraven på offentliggörande 
i del åtta i tillsynsförordningen, har arbetats fram i enlighet med bankens policy för offentliggörande av informa-
tion som är beslutad av styrelsen.
Policyn för offentliggörande information är bankens styrande dokument för att säkerställa efterlevnaden av kraven 
på offentliggörande i tillsynsförordningen, samt de förordningar och riktlinjer som kompletterar tillsynsförordningen.
Policyn redogör för de principer, ansvarsfördelning och kontrollstruktur som ska gälla för offentliggörande av 
bankens risker, riskhantering och kapitaltäckning.
Bankens VD är ansvarig för processen som säkerställer att banken offentliggör korrekt information med beslutad 
periodicitet, och har delegerat ansvaret för framtagandet av pelare 3-rapporten till bankens CRO. CRO säkerställer 
uppfyllandet av upplysningskraven och bedömningen av huruvida informationen som offentliggörs är tillfreds- 
ställande med beaktande av bankens riskprofil.

Eskilstuna, mars 2021

Timo Haavisto Erik Kuivaniemi
tf. VD  CRO
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