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Övrig information  
Pelare 3 2021
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12 och FFFS 2020:32) om till-
synskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) 
samt nr 2019/876 (CRR II) offentliggör Resurs Bank AB årlig information om kapitaltäckning 
samt övrig information i enlighet med ovanstående reglering. Informationen avser siffror per 
den 31 december 2021 i KSEK om inte annat särskilt anges.

Allmän information 
Resurs Bank AB (publ), organisationsnummer:  516401-0208, är ett aktiebolag med säte i Helsingborg, 
Sverige. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (publ),  organisationsnummer: 556898-2291. 

Resurs Bank koncernen inkluderar de helägda dotterbolagen Resurs Norden AB org.nr 556634-3280 och 
Resurs Consumer Loans 1 Limited, Ireland org.nr 3346092RH. Resurs Bank AB har även filialer i Danmark, 
Norge och Finland.

Den regulatoriska konsolideringen (konsoliderad situation) består av Resurs Bank koncernen och dess 
moderbolag Resurs Holding AB.

Resurs Bank AB bedriver tillståndspliktig bankverksamhet i form av kreditgivning till allmänheten i 
Sverige, Danmark, Norge och Finland samt inlåning från allmänheten i Sverige, Norge och Tyskland. 
Resurs Bank AB samt den konsoliderade situationen står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

Pelare 3 – upplysningskrav 
Baselregelverket består av tre pelare. Pelare 1 reglerar minimikravet på kapital och pelare 2 reglerar den 
interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocessen som ett kreditinstitut ska genomföra för att 
utvärdera om kreditinstitutet har tillräckligt med kapital och likviditet utöver det lagstadgade minimi-
kapital- och likviditetskravet enligt pelare 1.

Den tredje pelaren reglerar offentliggörandet av information. På Resurs Banks hemsida (www.resursbank.se) 
publiceras halvårsvis och årligen information om likviditet och kapitaltäckning samt övrig information 
enligt kraven i pelare 3. Även i kvartalsrapporter, delårsrapporter samt årsredovisning återfinns 
 ytterligare information.

Enligt tillsynsförordningen (EU) nr 575/2013 (CRR) är inte ett institut som ingår i en konsoliderad situation 
och som dessutom klassificeras som ett litet och icke-komplext institut träffat av regelverket gällande 
offentliggörande enligt del åtta i CRR. Resurs Bank väljer därför att offentliggöra tabellerna nedan endast 
på nivå för den konsoliderade situationen. Eftersom Resurs Bank är klassificerat som ett litet och 
icke-komplext institut enligt artikel 145 i CRR offentliggörs nedan mallar enligt artikel 433b i CRR.



Resurs Bank AB (publ.)  Org.nr 516401-0208

3

Tabell EU KM1 – nyckeltal (översikt riskvägda exponeringsbelopp), vilken bygger på artikel 447 i förordning (EU) nr 575/2013:
Tabell EU KM1 – Mall för nyckeltal, Resurs Bank Konsoliderad situation

TSEK 2021-12-31 2021-06-30

Tillgänglig kapitalbas (belopp)

1 Kärnprimärkapital 4 825 130 4 736 246

2 Primärkapital 5 125 130 5 036 246

3 Totalt kapital 5 344 594 5 432 743

Riskvägda exponeringsbelopp

4 Totalt riskvägt exponeringsbelopp 32 728 097 31 148 745

Kapitalrelationer (som en procentandel av det riskvägda exponerings-
beloppet)

5 Kärnprimärkapitalrelation (i %) 14,7 15,2

6 Primärkapitalrelation (i %) 15,7 16,2

7 Total kapitalrelation (i %) 16,3 17,4

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 %) 1,3 0,9

EU 7b      varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter) 0,7 0,5

EU 7c      varav: ska utgöras av primärkapital (i procentenheter) 1,0 0,7

EU 7d Totala kapitalbaskrav för översyns- och utvärderingsprocessen (i %) 9,3 8,9

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

8 Kapitalkonserveringsbuffert (i %) 2,5 2,5

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

9 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert (i %) 0,2 0,2

EU 9a Systemriskbuffert (i %) E/T E/T

10 Buffert för globalt systemviktigt institut (i %) E/T E/T

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

11 Kombinerat buffertkrav (i %) 2,7 2,7

EU 11a Samlade kapitalkrav (i %) 12,0 11,6

12 Tillgängligt kärnprimärkapital efter uppfyllande av de totala kapital-
baskraven för översyns- och utvärderingsprocessen (i %) 7,0 8,5

Bruttosoliditetsgrad

13 Totalt exponeringsmått 43 532 138 41 370 857

14 Bruttosoliditetsgrad (i %) 11,8 12,2
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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 brutto-
soliditet (i %) E/T E/T

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

EU 14c Totala krav avseende bruttosoliditetsgrad för översyns- och utvärde-
ringsprocessen (i %) 3,0 3,0

Bruttosoliditetsbuffert och samlat bruttosoliditetskrav (som en procentandel av det totala exponeringsmåttet)

EU 14d Krav på bruttosoliditetsbuffert (i %) E/T E/T

EU 14e Samlat bruttosoliditetskrav (i %) 3,0 3,0

Likviditetstäckningskvot

15 Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde – genomsnitt) 2 592 240 2 914 474

EU 16a Likviditetsutflöden – totalt viktat värde 4 315 662 3 992 098

EU 16b Likviditetsinflöden – totalt viktat värde 5 284 398 5 411 205

16 Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde) 1 078 916 998 025

17 Likviditetstäckningskvot (i %) 240 292

Stabil nettofinansieringskvot

18 Total tillgänglig stabil finansiering 38 038 290 36 291 903

19 Totalt behov av stabil finansiering 32 496 927 30 602 301

20 Stabil nettofinansieringskvot (i %) 117 119
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Tabell EU OV1 – Översikt över totala riskvägda exponeringsbelopp, vilken bygger på artikel 438d i förordning (EU) nr 575/2013: 
Tabell EU OV1 – Översikt över totala riskvägda exponeringsbelopp, Resurs Bank Konsoliderad situation

Totala riskvägda 
exponeringsbelopp

Totala  
kapitalbaskrav

2021-12-31 2021-12-31

1 Kreditrisk (exklusive motpartskreditrisk) 27 661 067 2 212 885

2 Varav schablonmetoden 27 661 067 2 212 885

3 Varav den grundläggande internmetoden (F-IRB) 

4 Varav klassificeringsmetoden

EU 4a Varav aktier enligt den enkla riskviktade metoden

5 Varav den avancerade internmetoden (A-IRB) 

6 Motpartskreditrisk 89 103 7 128

7 Varav den förenklade schablonmetoden 48 416 3 873

8 Varav metoden med interna modeller

EU 8a Varav exponeringar mot en central motpart

EU 8b Varav kreditvärdighetsjustering 40 687 3 255

9 Varav andra motpartskreditrisker

15 Avvecklingsrisk E/T E/T

16 Värdepapperiseringsexponeringar utanför handelslagret (efter tillämp-
ning av taket) E/T E/T

17 Varav intern kreditvärderingsmetod för värdepapperisering 

18 Varav extern kreditvärderingsmetod för värdepapperisering (inbegripet 
internbedömningsmetoden)

19 Varav schablonmetoden för värdepapperisering 

EU 19a Varav 1 250 %/avdrag

20 Positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk (marknadsrisk) E/T E/T

21 Varav schablonmetoden 

22 Varav metoden för interna modeller 

EU 22a Stora exponeringar E/T E/T

23 Operativ risk 4 977 927 398 234

EU 23a Varav basmetoden 

EU 23b Varav schablonmetoden 4 977 927 398 234

EU 23c Varav internmätningsmetoden 

24 Belopp under trösklarna för avdrag (föremål för riskviktning på 250 %) E/T E/T

29 Summa 32 728 097 2 618 248
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Resurs Bank har anmält till Finansinspektionen i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010 om att tillämpa de övergångsregler 
gällande IFRS9 som beslutades på EU-nivå i december 2017. Enligt övergångsreglerna tillåts en gradvis infasning av effekten 
till följd av IFRS 9 på kapitaltäckningen både när det gäller effekten av övergång från IAS 39 per den 1 januari 2018 och effek-
ten per rapporteringsdag som överstiger beloppet när IFRS 9 först tillämpas avseende kategori 1 och 2.

Infasningsperioden löper enligt nedan:

I enlighet med artikel 473a, i förordning (EU) nr 575/2013, samt EBA/GL/2018/01 lämnar Resurs Bank och dess konsoliderade 
situation information nedan angående jämförelse av kapitalbas och kapitalrelationer samt bruttosoliditetsgrad med och utan 
tillämpning av övergångsbestämmelser för IFRS 9.

Jämförelse av kapitaltäckning och bruttosoliditet med och utan tillämpning av övergångsbestämmelser för IFRS9

Konsoliderad situation
2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31

Tillgängligt kapital 

Kärnprimärkapital 4 825 131 4 837 099 4 736 246 4 653 297

Kärnprimärkapital om övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte 
tillämpats 4 655 761 4 667 728 4 566 875 4 483 926

Primärkapital 5 125 131 5 137 099 5 036 246 4 953 297

Primärkapital om övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte 
 tillämpats 4 955 760 4 967 728 4 866 875 4 783 926

Totalt kapital 5 344 596 5 533 338 5 432 755 5 361 895

Totalt kapital om övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte 
 tillämpats 5 175 225 5 363 967 5 263 384 5 192 524

Riskvägda tillgångar

Totala riskvägda tillgångar 32 728 097 31 905 373 31 148 744 31 364 891

Totala riskvägda tillgångar om övergångsbestämmelser för 
IFRS 9 inte tillämpats 32 601 069 31 778 345 31 021 716 31 237 863

Kapitalkvoter

Kärnprimärkapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) 14,7 % 15,2 % 15,2 % 14,8 %

Kärnprimärkapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) om 
övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte tillämpats 14,3 % 14,7 % 14,7 % 14,4 %

Primärkapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) 15,7 % 16,1 % 16,2 % 15,8 %

Primärkapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) om 
 övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte tillämpats 15,2 % 15,6 % 15,7 % 15,3 %

Totalt kapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) 16,3 % 17,3 % 17,4 % 17,1 %

Totalt kapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) om 
 övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte tillämpats 15,9 % 16,9 % 17,0 % 16,6 %

Bruttosoliditetsgrad

Totalt exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad 43 532 138 40 921 914 41 370 857 42 179 428

Bruttosoliditetsgrad 11,8 % 12,6 % 12,2 % 11,7 %

Bruttosoliditetsgrad om övergångsbestämmelser för IFRS 9 
inte tillämpats 11,4 % 12,2 % 11,8 % 11,4 %

2018: 5 % 2019: 10 % 2020: 15 % 2021: 20 % 2022: 25 % 2023: 25 %
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Jämförelse av kapitaltäckning och bruttosoliditet med och utan tillämpning av övergångsbestämmelser för IFRS9 
Resurs Bank AB

2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31

Tillgängligt kapital 

Kärnprimärkapital 5 052 411 4 948 173 4 820 056 4 725 971

Kärnprimärkapital om övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte 
tillämpats 4 883 041 4 778 803 4 650 686 4 556 600

Primärkapital 5 052 411 4 948 173 4 820 056 4 725 971

Primärkapital om övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte 
 tillämpats 4 883 041 4 778 803 4 650 686 4 556 600

Totalt kapital 5 351 951 5 547 480 5 419 159 5 328 157

Totalt kapital om övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte 
 tillämpats 5 182 580 5 378 110 5 249 789 5 158 787

Riskvägda tillgångar

Totala riskvägda tillgångar 32 722 581 31 670 345 30 906 493 31 155 730

Totala riskvägda tillgångar om övergångsbestämmelser för 
IFRS 9 inte tillämpats 32 595 553 31 543 317 30 779 465 31 028 702

Kapitalkvoter

Kärnprimärkapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) 15,4 % 15,6 % 15,6 % 15,2 %

Kärnprimärkapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) om 
övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte tillämpats 15,0 % 15,1 % 15,1 % 14,7 %

Primärkapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) 15,4 % 15,6 % 15,6 % 15,2 %

Primärkapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) om 
 övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte tillämpats 15,0 % 15,1 % 15,1 % 14,7 %

Totalt kapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) 16,4 % 17,5 % 17,5 % 17,1 %

Totalt kapital (i procent av riskexponeringsbeloppet) om 
 övergångsbestämmelser för IFRS 9 inte tillämpats 15,9 % 17,0 % 17,1 % 16,6 %

Bruttosoliditetsgrad

Totalt exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad 43 402 457 40 684 867 41 114 066 41 964 495

Bruttosoliditetsgrad 11,6 % 12,2 % 11,7 % 11,3 %

Bruttosoliditetsgrad om övergångsbestämmelser för IFRS 9 
inte tillämpats 11,3 % 11,8 % 11,4 % 10,9 %
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Tabellerna REM1-4 – Ersättningstabeller, vilka bygger på artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013: 
Det är endast tabell REM1 som är tillämplig på Resurs Bank Konsoliderad situation.
Tabell EU REM1 – Ersättning under räkenskapsåret

a b c d

Ledningsorgan 
med tillsyns-

funktion

Ledningsorgan 
med förval-

tande funktion 

Annan verk-
ställande 
ledning

Annan 
identifierad 

personal

1

Fast ersättning

Antal personer som är 
 identifierad personal 8 11 23

2 Sammanlagd fast ersättning 5 300 38 128 E/T 26 173

3 Varav: kontantbaserad 5 300 29 591 20 334

4 (ej tillämpligt inom EU)

EU-4a Varav: aktier eller  motsvarande 
ägarintressen

5
Varav: instrument som är kopp-
lade till aktier eller andra likvär-
diga icke-kontanta instrument 

EU-5x Varav: andra instrument

6 (ej tillämpligt inom EU)

7 Varav: andra former

8 (ej tillämpligt inom EU)

9

Rörlig ersättning

Antal personer som är 
 identifierad personal

10 Sammanlagd rörlig ersättning E/T E/T E/T E/T

11 Varav: kontantbaserad

12 Varav: uppskjuten

EU-13a Varav: aktier eller  motsvarande 
ägarintressen

EU-14a Varav: uppskjuten

EU-13b
Varav: instrument som är kopp-
lade till aktier eller andra likvär-
diga icke-kontanta instrument 

EU-14b Varav: uppskjuten

EU-14x Varav: andra instrument

EU-14y Varav: uppskjuten

15 Varav: andra former

16 Varav: uppskjuten

17 Sammanlagd ersättning (2+10) 5 300 38 128 E/T 26 173
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Tabell EU REM2 – Specialutbetalningar till personal vars yrkesutövning har en väsentlig inverkan på institutens riskprofil 
(identifierad personal)
Ej tillämplig på Resurs Bank Konsoliderad situation

a b c d

Ledningsorgan 
med tillsyns-

funktion

Lednings-
organ med 

förvaltande 
funktion 

Annan verk-
ställande 

ledning

Annan 
identifierad 

personal

Beviljande av garanterad rörlig ersättning 

1 Beviljande av garanterad rörlig ersättning  
– Antal anställda som är identifierad personal

2 Beviljande av garanterad rörlig ersättning  
– Sammanlagt belopp

3 Varav garanterad rörlig ersättning som betalats ut under 
räkenskapsåret och som inte medräknas i bonustaket

Avgångsvederlag som beviljats under föregående  perioder och som har betalats ut under räkenskapsåret.

4
Avgångsvederlag som beviljats under föregående 
 perioder och som har betalats ut under räkenskapsåret  
– Antal  anställda som är identifierad personal

5
Avgångsvederlag som beviljats under föregående 
 perioder och betalats ut under räkenskapsåret  
– Sammanlagt belopp

Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret

6 Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret  
– Antal anställda som är identifierad personal

7 Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret 
– Sammanlagt belopp

8 Varav utbetalat under räkenskapsåret 

9 Varav uppskjutet

10 Varav avgångsvederlag som betalats ut under 
 räkenskapsåret och som inte medräknas i bonustaket

11 Varav den högsta utbetalningen som har beviljats till en 
enskild person
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a b c d e f EU-g EU-h

Uppskjuten och kvar-
hållen ersättning

Sammanlagt uppskju-
tet ersättningsbelopp 
som beviljats för tidi-
gare resultatperioder

Varav belopp där 
äganderätten övergår 
under räkenskapsåret

Varav belopp där 
äganderätten övergår 
under de påföljande 
räkenskapsåren

Belopp för resultat-
justering som gjorts 
under räkenskapsåret 
av uppskjuten ersätt-
ning där äganderätten 
skulle övergå under 
räkenskapsåret

Belopp för resultat-
justering som gjorts 
under räkenskapsåret 
av uppskjuten ersätt-
ning där äganderätten 
skulle övergå under de 
påföljande räken-
skapsåren

Sammanlagt juste-
ringsbelopp under 
räkenskapsåret på 
grund av implicita 
justeringar i efterhand 
(dvs. ändringar av 
värdet på uppskjuten 
ersättning på grund av 
ändringar av instru-
mentens priser)

Sammanlagt belopp 
för uppskjuten ersätt-
ning som beviljats före 
räkenskapsåret och 
som faktiskt betalats 
ut under räkenskaps-
året

Sammanlagt belopp 
för uppskjuten ersätt-
ning som beviljats för 
en tidigare resultatpe-
riod där äganderätten 
har övergått men som 
omfattas av kvar-
hållandeperioder

1 Ledningsorgan med 
tillsynsfunktion

2 Kontantbaserad

3 Aktier eller motsvar-
ande ägarintressen

4

Instrument som är 
kopplade till aktier 
eller andra likvär-
diga icke-kontanta 
 instrument 

5 Andra instrument

6 Andra former

7 Ledningsorgan med 
förvaltande funktion

8 Kontantbaserad

9 Aktier eller motsvar-
ande ägarintressen

10

Instrument som är 
kopplade till aktier 
eller andra likvär-
diga icke-kontanta 
 instrument 

11 Andra instrument

12 Andra former

13 Annan verkställande 
ledning

14 Kontantbaserad

15 Aktier eller motsvar-
ande ägarintressen

Tabell EU REM3 – Uppskjuten ersättning
Ej tillämplig på Resurs Bank Konsoliderad situation
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16

Instrument som är 
kopplade till aktier 
eller andra likvär-
diga icke-kontanta 
 instrument 

17 Andra instrument

18 Andra former

19 Annan identifierad 
personal

20 Kontantbaserad

21 Aktier eller motsvar-
ande ägarintressen

22

Instrument som är 
kopplade till aktier 
eller andra likvär-
diga icke-kontanta 
 instrument 

23 Andra instrument

24 Andra former

25 Sammanlagt belopp
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Tabell EU REM4 – Ersättning på 1 miljon euro eller mer per år
Ej tillämplig på Resurs Bank Konsoliderad situation

a

EUR Identifierad personal som är högavlönad i enlighet 
med artikel 450 (i) i kapitalkravsförordningen

1 1 000 000 till under 1 500 000

2 1 500 000 till under 2 000 000

3 2 000 000 till under 2 500 000

4 2 500 000 till under 3 000 000

5 3 000 000 till under 3 500 000

6 3 000 000 till under 4 000 000

7 4 000 000 till under 4 500 000

8 4 500 000 till under 5 000 000

9 5 000 000 till under 6 000 000

10 6 000 000 till under 7 000 000

11 7 000 000 till under 8 000 000

x Kan utökas efter behov om ytterligare ersättningsnivåer behövs.
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Rättslig grund Rad nr Kvalitativ information – Fri text

Artikel 435.1 a, b, c och d i kapitalkravsförordningen a) Offentliggörande av riskhanteringsmålen och 
riskhanteringspolicyn

Resurs Banks definition av operativ risk är risken för negativ negativ påverkan på verksamheten, bland annat till följd av 
att processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker som kan leda till ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Operativa risker är en naturlig del av 
Resurs Banks verksamhet och Resurs Bank delar in de operativa riskerna i personalrisker, verksamhets- och processrisker, 
IT- och informationssäkerhetsrisker samt externa risker. Resurs Bank har en låg risktolerans och intar ett försiktigt förhåll-
ningssätt avseende de risker som uppstår i verksamheten.  
 
Riskaptiterna anger den risknivå som koncernen kan acceptera för att uppnå sina strategiska mål. Risklimiter är 
väldefinier ade gränser som reglerar önskad riskexponering och är lämpliga att använda för att exempelvis definiera nivåer 
inom olika risktyper. Resurs Banks styrelse har det yttersta ansvaret för att Resurs Bank har kontroll över de risker som är 
förknippade med verksamheten. Styrelsen ska säkerställa att riskhanteringen fungerar på ett sådant sätt att Resurs Banks 
förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. CEO ansvarar för att Resurs Bank har en fungerande riskhantering i 
den operativa verksamheten samt att utvärdera om Resurs Bank kontrollerar och hanterar sina risker på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. CEO ska besluta om och regelbundet utvärdera och uppdatera limiter för Resurs Banks operativa 
risker inom ramen för Resurs Banks riskaptit för operativa risker.

Artikel 446 i kapitalkravsförordningen b) Offentliggörande av metoderna för bedömningen 
av minimikraven för kapitalbas

Artikel 446 i kapitalkravsförordningen c) Beskrivning av den internmätningsmetod som 
använts (i tillämpliga fall)

Artikel 454 i kapitalkravsförordningen d) Offentliggörande av användningen av försäkring 
för riskreducering inom internmätningsmetoden  
(i tillämpliga fall)

Tabell EU ORA – Kvalitativ information om operativ risk
Fält för fri text om offentliggörande av kvalitativ information
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Rättslig grund Rad 
nr

Kvalitativ information – Fri text

Artikel 435.1 f i kapitalkravsförordningen a) Offentliggörande av en kortfattad 
riskförklaring som har godkänts av 
ledningsorganet.

Resurs Bank exponeras för ett flertal risker som är typiska för bolag i branschen av liknande storlek, med motsvarande produktutbud och 
som verkar inom samma geografiska marknader. Resurs Bank har generellt en låg riskaptit och intar ett försiktigt förhållningssätt avseende 
de risker som uppstår i verksamheten samt prioriterar arbetet med att identifiera och förebygga risker. Resurs Banks förmåga att hantera 
risker och upprätthålla en effektiv kapitalhantering är avgörande för Resurs Banks lönsamhet.

Artikel 435.1 b i kapitalkravsförordningen b) Information om riskstyrningsstrukturen 
för varje typ av risk.

Artikel 435.1 e i kapitalkravsförordningen c) En deklaration, som har godkänts av 
 ledningsorganet, om att arrangemanget 
för riskhantering är tillfredsställande.

Resurs Bank har standardiserat processen för riskidentifiering, riskbedömning och riskrapportering samt implementerat processen i 
verksamheten. Resurs Bank arbetar aktivt med att skapa en hög riskmedvetenhet och effektiv riskhantering. Riskhanteringen utgår ifrån 
synen på ett trelinjeförsvar där de olika linjerna i kombination ska säkra en effektiv riskhantering i den dagliga verksamheten. Resurs Banks 
riskhantering är ändamålsenlig.

Artikel 435.1 c i kapitalkravsförordningen d) Offentliggörande av riskrapporteringens 
och/eller mätsystemens omfattning och 
karaktär. 

Artikel 435.1 c i kapitalkravsförordningen e) Offentliggörande av information om 
riskrapporteringens och mätsystemens 
viktigaste delar.

 Artikel 435.1 a i kapitalkravsförordningen f) Strategier och processer för att hantera 
riskerna i varje enskild riskkategori.

Resurs Bank ska utvärdera och hantera sin exponering mot de risker som verksamheten exponeras för i enlighet med följande grundläggan-
de principer: 
i. En hög riskmedvetenhet och sund riskkultur ska eftersträvas i hela Resurs Bank. 
ii. Varje medarbetare ska ha god förståelse för den egna verksamheten och de risker som är förknippade med denna. 
iii. Resurs Banks affärsidé och strategi ska vara utgångspunkt för riskhanteringen.  
iv. Ansvarsfunktioner och mandat ska definieras och tilldelas. 
v. Det ska finnas dokumenterade interna processer, rutiner och system för att identifiera, mäta, övervaka och hantera risker. 
vi. Mätmetoder och systemstöd ska vara anpassade till Resurs Banks behov, komplexitet och storlek. 
vii. Incidentrapportering och rapportering till riskdatabas ska ske skyndsamt och regelbundet enligt dokumenterad process. 
viii. Det ska finnas tillräckliga resurser och kompetens för att uppnå önskad kvalité i både affärsaktiviteter och kontrollaktiviteter. 
ix. Det ska finnas dokumenterade och kommunicerade rutiner för att rapportera händelser av väsentlig betydelse och incidenter till 
 myndigheter 
 
Riskkontroll-, Information Security- och Compliancefunktionen rapporterar kvartalsvis sina riskbedömningar till styrelsen såväl skriftligt 
som muntligt och i rapporteringen ska en konsekvensanalys med rekommendationer ingå. Vid större förändringar av Resurs Banks riskbild 
ska funktionerna omedelbart rapportera detta samt bakomliggande orsaker till styrelsen.

Artikel 435.1 a och d i kapitalkravsförordningen g) Upplysningar om strategierna och 
 processerna för riskhantering, risk-
säkring och riskreducering samt för 
övervakning av de risksäkrande och ris-
kreducerande åtgärdernas effektivitet.

Tabell EU OVA – Institutets riskhanteringsmetod
Fält för fri text om offentliggörande av kvalitativ information


