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Information om riskhantering och kapitaltäckning 2021-12-31 
Information om Ekobanken medlemsbanks risk- och kapitalhantering publiceras i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag, enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12 
inklusive ändringsföreskrifter) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012 offentliggörs denna information om kapitaltäckning och kapitalbuffert. 
Ekobankens förpliktelser beträffande offentliggörande av information uppfylls genom publicering av 
föreliggande rapport, men också genom publicering av årsredovisning, Föreningsstyrningsrapport på 
Ekobankens hemsida, www.ekobanken.se. Fastställande av Ekobankens kapitalkrav regleras av 
Kapitaltäckningsdirektivet och Tillsynsförordningen, samt svensk lagstiftning i form av lagen 
(2014:698) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, samt Finansinspektionens 
föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). 
 
Kapitaltäckning 
Ekobankens kapitalbas täcker med marginal de föreskrivna minimikapitalkraven inklusive kapitalkrav 
för kapitalkonserveringsbuffert, vilket dels omfattar kapitalkraven för kreditrisker och operativa 
risker, dels ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten. För 
att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida 
verksamhet har Ekobanken en egen process för Intern kapitalutvärdering. Processen är ett verktyg 
som säkerställer att banken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de 
risker banken är exponerad för samt gör en bedömning av det interna kapitalbehovet i relation till 
detta. Reglerna innebär att kapitalbasen (eget kapital och supplementärt kapital) med marginal ska 
täcka de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket för Ekobankens vidkommande omfattar 
kapitalkraven för kreditrisker och operativa risker (Pelare I), och därtill även omfatta beräknat 
kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten (Pelare II) i enlighet med Ekobankens 
interna kapital- och likviditetsutvärdering (”IKLU”). Därtill ska institut hålla diverse kapitalbuffertar, 
såsom kapitalkonserveringsbuffert, kapitalplaneringsbuffert och kontracyklisk buffert. Ekobanken 
omfattas inte av förskrifterna om systemriskbuffert.  
 
Offentliggörande av information om kapitaltäckning 2021-12-31 i enlighet med EBA’s mall EU KM1. 
 

 Art 447   2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 

 EU KM1 Tillgänglig kapitalbas (belopp) 

1 Kärnprimärkapital 90 924 87 665 87 538 83 233 82 957 

2 Primärkapital 90 924 87 665 87 538 83 233 82 957 

3 Totalt kapital 90 924 87 665 87 538 83 233 82 957 
 

Riskvägda exponeringsbelopp 

4 Totalt riskvägt exponeringsbelopp 543 676 485 997 495 962 465 654 490 199 
 

Kapitalrelationer (som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet) 

5 Kärnprimärkapitalrelation (i %) 16,72% 18,04% 17,65% 17,87% 16,92% 

6 Primärkapitalrelation (i %) 16,72% 18,04% 17,65% 17,87% 16,92% 

7 Total kapitalrelation (i %) 19,01% 20,64% 22,00% 20,63% 19,54% 
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Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet (som 
en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet) 

EU 7a Ytterligare kapitalbaskrav för att 
hantera andra risker än risken för alltför 
låg bruttosoliditet (i %) 

- - - - - 

EU 7b varav: ska utgöras av kärnprimärkapital 
(i procentenheter) 

- - - - - 

EU 7c varav: ska utgöras av primärkapital (i 
procentenheter) 

- - - - - 

EU 7d Totala kapitalbaskrav för översyns- och 
utvärderingsprocessen (i %) 

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

 
Kombinerat buffertkrav och samlat kapitalkrav (som en procentandel av det riskvägda 
exponeringsbeloppet) 

8 Kapitalkonserveringsbuffert (i %) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

EU 8a Konserveringsbuffert på grund av 
makrotillsynsrisker eller systemrisker 
identifierade på medlemsstatsnivå (i %) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

9 Institutspecifik kontracyklisk 
kapitalbuffert (i %) 

- - - - - 

EU 9a Systemriskbuffert (i %) - - - - - 

10 Buffert för globalt systemviktigt institut 
(i %) 

- - - - - 

EU 10a Buffert för andra systemviktiga institut 
(i %) 

- - - - - 

11 Kombinerat buffertkrav (i %) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

EU 11a Samlade kapitalkrav (i %) 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 

12 Tillgängligt kärnprimärkapital efter 
uppfyllande av de totala 
kapitalbaskraven för översyns- och 
utvärderingsprocessen (i %) 

8,72% 10,04% 9,65% 9,87% 8,92% 

 
Bruttosoliditetsgrad 

13 Totalt exponeringsmått 1 483 215 1 473 915 1 454 300 1 321 115 1 301 764 

14 Bruttosoliditetsgrad (i %) 6,13% 5,95% 6,02% 6,30% 6,37% 
 

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet (som en procentandel 
av det totala exponeringsmåttet) 

EU 14a Ytterligare kapitalbaskrav för att 
hantera risken för alltför låg 
bruttosoliditet (i %) 

- - - - - 

EU 14b varav: ska utgöras av kärnprimärkapital 
(i procentenheter) 

- - - - - 

EU 14c Totala krav avseende 
bruttosoliditetsgrad för översyns- och 
utvärderingsprocessen (i %) 

3,00% 3,00% - - - 
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Bruttosoliditetsbuffert och samlat bruttosoliditetskrav (som en procentandel av det totala 
exponeringsmåttet) 

EU 14d Krav på bruttosoliditetsbuffert (i %) - - - - - 

EU 14e Samlat bruttosoliditetskrav (i %) 3,00% 3,00% - - - 
 

Likviditetstäckningskvot 

15 Totala högkvalitativa likvida tillgångar 
(viktat värde – genomsnitt) 

80 064 80 015 80 025 60 009 60 012 

EU 16a Likviditetsutflöden – totalt viktat värde 192 099 179 197 148 168 144 990 119 254 

EU 16b Likviditetsinflöden – totalt viktat värde 275 677 241 994 254 939 302 156 304 355 

16 Totala nettolikviditetsutflöden (justerat 
värde) 

32 017 29 866 24 695 36 248 89 440 

17 Likviditetstäckningskvot (i %) 250% 268% 324% 166% 201% 
 

Stabil nettofinansieringskvot 

18 Total tillgänglig stabil finansiering 1 209 829 1 173 858 1 182 325 1 155 656 1 135 485 

19 Totalt behov av stabil finansiering 906 726 691 028 668 758 503 142 503 143 

20 Stabil nettofinansieringskvot (i %) 133% 170% 177% 230% 226% 

 
 
 
Ersättningspolicy Läs mer om Ekobankens Ersättningspolicy på www.ekobanken.se under Policyer. 
 
 
     Publiceringsdatum 2022-02-28 


