
 Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör
Häradssparbanken Mönsterås org.nr 532800-6209 periodisk information om kapitaltäckning och 
riskhantering.

Syftet med kapitaltäckningsreglerna är att säkerställa att banker har tillräckligt kapital för att täcka
riskerna i sin verksamhet. Vidare syftar de till att stärka bankernas motståndskraft mot finansiella
förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att kapitalbasen med marginal
ska täcka de föreskrivna kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och kapital-
buffertar. Därutöver ska kapitalbasen täcka de ytterligare risker banken identifierat i verksamheten
i enlighet med bankens interna kapital- och likviditetsutvärdering.

Beräkningen av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
nr 575/2013 (tillsynsförordningen, lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om
införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav 
och kapitalbuffertar.

Häradssparbanken Mönsterås tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt
basmetod för beräkning av operativa risker. 

Belopp i tkr 2019-12-31

Kärnprimärkapital
Reservfond 310 205
Fond för verkligt värde 35 521
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 345 726

Lagstiftningsjusteringar
Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i enheter i 
   den finansiella sektorn -25 407
Värdejustering på grund av kraven på försiktig värdering -339
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -25 746

Kärnprimärkapital 319 980
Primärkapital 319 980
Supplementärt kapital 0
Total kapitalbas 319 980

Riskvägda exponeringsbelopp
Kreditrisker 1 621 961
Operativa risker enligt basmetoden 133 589
Totalt riskvägt belopp 1 755 550



Riskvägda exponeringsbelopp
Exponeringar mot institut 60 711
Exponeringar mot företag 573 644
Exponeringar mot hushåll 631 797
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 290 826
Fallerande exponeringar 6 799
Exponeringar i form av säkerställda obligationer 7 245
Aktieexponeringar 34 606
Övriga poster 16 333
Summa rsikvägt belopp 1 621 961

Kapitalrelationer och kapitalbuffertar
Kärnprimärkapitalrelation 18,23%
Primärkapitalrelation 18,23%
Total kapitalrelation 18,23%

Krav på kapitalbasens storlek
Kärnprimärkapitalrelation 4,50%
Primärkapitalrelation 6,00%
Total kapitalrelation 8,00%

Kombinerad buffert 5,00%

Summa kapitalbaskrav 13,00%

Specifikation över buffertkrav
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50%
Kontracyklisk buffert 2,50%
Summa buffertkrav 5,00%

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas för att täcka
krav på kapitalbuffertar

Bruttosoliditet 11,50%
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