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Informationen nedan om Sparbanken Syds (548000-7425) kapitaltäckning avser sådan periodisk 
information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2014:12. Föreskrifterna 
innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europarlamentets och  
rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och  
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
 
Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 
575/2013 (tillsynsförordningen). Sparbanken Syd har i beslut från Finansinspektionen den 21 juli 2014 
fått godkänt att använda delårsresultatet i kapitalbasberäkningen förutsatt att de revisionsansvariga 
kan styrka att avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar gjorts i enlighet med EU:s förordning 
575/2013 och att beräkningen av dessa skett i enlighet med EU:s förordning 241/2014. Denna 
granskning är genomförd av bankens revisorer. 
 
 
 

Kapitalbas, tkr 
 

Kärnprimärkapital 
Eget kapital (exkl fond för verkligt värde) 1 075 544 
Resultat för perioden 27 846 
Avdragsposter -4 119 
Summa kärnprimärkapital 1 099 271 
 
Summa primärt kapital 1 099 271 
  
Supplementärt kapital 
Efterställda skulder 150 000 
Summa supplementärt kapital 150 000 
 
Total kapitalbas 1 249 271 
 
 
 

Riskexponeringsbelopp, tkr 
 

Kreditrisk (schablonmetod) 5 561 134 
- varav exponering mot nationella regeringar eller centralbanker 117 249 
- varav exponering mot institut 86 815 
- varav exponering mot företag 3 066 311 
- varav exponering mot hushåll 1 242 609 
- varav exponering säkrade genom panträtt i fastighet 625 158 
- varav fallerande exponeringar 206 294 
- varav exponering som är förenade med särskilt hög risk 56 447 
- varav exponering i form av säkerställda obligationer 25 128 



- varav aktieexponeringar 52 544 
- varav övriga poster 99 143 

Operativ risk (schablonmetod) 423 125 
Summa riskexponeringsbelopp 6 000 822 
 
 
 

Kapitalkrav, tkr 
 
Kreditrisk (schablonmetod) 446 216 
Operativ risk (schablonmetod) 33 850 
Summa kapitalkrav 480 066 
 
 
 

Kapitalrelation 
 
Kärnprimärkapitalrelation 18,32% 
Primärkapitalrelation 18,32% 
Total kapitalrelation 20,82% 
 
 
 

Specifikation över buffertkrav, tkr 
 

Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) 150 021 
 
 
 
 
 


