Denna rapport innehåller information som ska lämnas minst fyra gånger per år enligt del åtta i
förordningen (EU) nr 575/2013 (CRR) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag,
Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertrar samt
Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2014:21 om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och
värdepappersbolag. Liknande informationen lämnas i årsredovisning och delårsrapport som publiceras
på vår webbplats; www.kommuninvest.se.
Samtliga upplysningar avser konsoliderad situation om inget annat anges.
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Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten
utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.
Den korta likviditetsrisken motsvarar risker i den dagliga likviditetshanteringen där oförutsedda
händelser skulle kunna göra att Bolaget får svårt att uppfylla sina förpliktelser. Den korta
likviditetsrisken begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med höglikvida tillgångar. Den korta
likviditetsrisken begränsas ytterligare genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens
betalningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan låna mot säkerhet.
Den strukturella likviditetsrisken (finansieringsrisk) motsvarar risken att Bolaget inte i förväg har
finansierat sina långsiktiga åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång till diversifierad
upplåning, dels genom god löptidsmatchning mellan tillgångar och skulder.
Kommuninvests likviditetshantering präglas av en restriktiv syn på likviditetsrisk. Bolaget har en
diversifierad upplåning med tillgång till flera olika kapitalmarknader. Detta för att säkerställa att
upplåningen ger förutsättningar för att möta nyutlåning, omsättningar och upplåningsförfall även vid
försvårade marknadsförhållanden. Strategisk upplåning sker i Bolagets svenska obligationsprogram,
benchmarkupplåning i USD inom EMTN-programmet (Euro Medium Term Note), ECP-programmet
(Euro Commercial Paper) samt i den japanska marknaden. I sådana program upprätthåller Bolaget en
kontinuerlig marknadsnärvaro.
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Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika löptider. För att minimera denna risk
eftersträvar Bolaget en god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och skulder
(upplåning och eget kapital). Målet är att tillgångar och skulder med löptider över ett år ska matchas
och att avvikelser över tid är noll. I grafen nedan åskådliggörs balansräkningens förfalloprofil, vilken
visar på god matchning mellan tillgångar och skulder.

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplåning uppgick per 31 mars 2021 till 2,3 (2,3) år
om tidigast möjliga uppsägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsägningsbar upplåning har
placeraren rätt att under vissa förutsättningar i förtid begära återbetalning av utlånade medel.
Den genomsnittliga kapitalbindningen för Bolagets tillgångar uppgick per 31 mars 2021 till 2,3 (2,4)
år, varav den genomsnittliga kapitalbindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,7 (2,7) år och
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,3) år.
För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perioder av stress (ex. försvårade
finansieringsmöjligheter på kapitalmarknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditetsreserven
definieras som Bolagets innehav i värdepapper, placeringsrepor samt banktillgodohavanden.
Banktillgodohavanden avser placeringar som saknar underliggande värdepapper. Bolagets innehav i
egna värdepapper samt värdepapper ställda som säkerhet exkluderas från reserven.
Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets
likviditetsbehov ska kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella marknaderna.
Likviditetsreserven placeras i tillgångar med god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och repobarhet.
Placeringar sker endast i värdepapper och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten om
minst A (S&P Global Ratings) eller motsvarande av ett godkänt kreditvärderingsinstitut. Placeringar
får, enligt Bolagets Finanspolicy, inte ske i värdepapper med en återstående löptid längre än 39
månader. Placeringar begränsas även av en landlimit där exponering mot ett enskilt land maximalt får
vara 15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit föreligger. Utöver detta fastställer
Bolagets styrelse den maximala bruttoexponeringen mot enskilda emittenter.
Per den 31 mars 2021 var den genomsnittliga kapitalbindningen på placeringarna i likviditetsreserven
2,48 (3,35) månader. Den längsta kapitalbindningen på ett enskilt värdepapper var 21,87 (24,77)
månader.
I tabellerna nedan framgår hur likviditetsreserven är fördelad mellan emittentkategori, rating och land.
Kategorin ”Kreditinstitut” består främst av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade
långivare, vilka behandlas som exponering mot den nationella regeringen, enligt CRR-regelverket.
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Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), mäter förhållandet mellan höglikvida
tillgångar och nettokassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge. En
likviditetstäckningsgrad på 100% säkerställer alltså, på kort sikt, att Bolagets likviditetsreserv består
av tillräckligt med höglikvida tillgångar för att i ett stressat läge möta nettokassautflödet under de
kommande 30 dagarna.
Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis. Dels på total nivå, dels för signifikanta
valutor, d.v.s. inom varje separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5% eller mer av
total upplåning, vilka är SEK och USD. Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110%.
Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade samt separat i valutorna EUR och USD, givet att
respektive valuta utgör minst 5% av Bolagets totala upplåningsvolym. För SEK har styrelsen fastställt
en limit på 85%.
Den höga andelen statsobligationer och andra höglikvida tillgångar i Bolagets likviditetsreserv gör att
likviditetstäckningsgraden med god marginal överstiger myndigheternas krav om att hålla en
likviditetstäckningsgrad på minst 100%. Bolagets LCR-kvot enligt CRR-regelverket var per den 31
mars 2021 totalt 295,5 (271,8) % samt 184,8 (491,8) % i USD och 416,5 (502,4) % i SEK.
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När det gäller mått som avser den strukturella likviditetsrisken mäter och övervakar Bolaget den
stabila nettofinansieringskvoten (Net Stable Funding Ratio), dvs. förhållandet mellan tillgänglig stabil
finansiering och Bolagets behov av stabil finansiering. Bolaget har sedan juni 2016 en styrelselimit
som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110%. Per den 31 mars 2021 var NSFR-kvoten
143,2 (141,5)%.
Bolagets likviditetsreserv ska, enligt finanspolicy och finansinstruktion, säkerställa nedanstående
likviditetspåverkande faktorer:
•
•
•

Kortsiktiga avvikelser i löptidsmatchningen.
Utflöden till följd av säkerhetshantering inom derivatverksamheten.
Utflöden till följd av att Bolaget ska kunna erbjuda kunder nya lån eller omsättning av
befintliga lån.

Bolagets likviditetsberedskap ska kunna hantera likviditetspåverkande stress i ovanstående parametrar.
Likviditetsberedskapen utvärderas löpande genom stresstester och lämpliga åtgärder för att förbättra
likviditetssituationen finns beskrivna i Bolagets beredskapsplan. Ett exempel på stresstest är ett
stressat LCR-mått som utgår från en längre tidsperiod än det regulatoriska LCR-måttet.
Beredskapsplanen är utformad utifrån en eskaleringsprocess som ska spegla Bolagets finansiella
situation och innehåller fem nivåer; normalläge, riskägarbegränsning, VD-begränsning,
Styrelsebegränsning samt Lagkrav. Om den finansiella situationen ändras från normalläge finns ett
antal åtgärder angivna i viss prioriteringsordning för att förbättra Bolagets likviditet vilket ska
möjliggöra att Bolaget kan infria sina betalningsåtaganden.
Huvudkällan till inteckning är derivat- och repotransaktioner genomförda under ISDA/CSA-avtal
respektive GMRA-avtal. Villkoren för dessa avtal följer marknadsstandard. Säkerheter ställs i form av
värdepapper med haircut om upp till 10 procent och i form av kontanter. Utbyte av säkerheter
genomförs mestadels på daglig basis under CSA-avtal och på daglig basis under GMRA-avtal.
Variationen i inteckning drivs av valutakurser, där en starkare svensk krona innebär högre grad av
inteckning. Majoriteten av icke-intecknade tillgångar rapporterade som Andra tillgångar är inte
tillgängliga för inteckning. Det försiggår ingen inteckning inom Kommuninvestgruppen.
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Koncernens kapitalplanering syftar till att verksamheten ska vara fullgott kapitaliserad för att möta
såväl riskerna i verksamheten som kommande regelkrav. I förhållande till riskerna i verksamheten är
Koncernen väl kapitaliserad. Kapitalplaneringens främsta prioritet är att säkerställa att Bolaget
uppfyller regulativa kapitalkrav samt ägarnas kapitalmål som motsvarar 1,5 procent
bruttosoliditetsgrad.
Kraven på kapitaltäckning beräknas sedan 1 januari 2014 enligt CRR1. De kapitalbuffertar som ska
införas enligt CRD IV2 kräver först implementering i svensk lagstiftning, vilket har skett genom Lag
(2014:966) om kapitalbuffertar. Bolaget har inte identifierats som ett systemviktigt institut.
Per den 31 mars 2021 uppgick det kontracykliska buffertkravet för Kommuninvest i Sverige AB till
0,0 procent, en sänkning med 2,5 procent från och med den 16 mars 2020, vilket beror på effekterna
av Covid-19. Denna sänkning har haft marginell effekt på Bolagets kapitalkrav. Kommuninvest
uppfyller buffertkraven med god marginal.

1

Europaparlamentets 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.
2
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och
med upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.
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Kapitalkonserveringsbuffert
Kontracyklisk buffert
Kapitalplaneringsbuffert
Summa buffertkrav

1) Utgörs av kapitalbehov för risk för alltför låg bruttosoliditetsgrad.

Kapitalkrav enligt Pelare 1
Buffertkrav enligt Pelare 1
Kapitalbehov enligt Pelare 2
Buffertkrav enligt Pelare 2
Totalt bedömt kapitalbaskrav

194,7
60,8
2 509,5
1 069,4
3 834,4

8,0%
2,5%
103,1%
43,9%
157,6%

191,7
59,9
2 293,8
1 070,4
3 615,8

7,9%
2,5%
94,3%
44,0%
148,6%
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Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan primärkapitalet och de totala exponeringarna i
tillgångar och åtaganden. Vad gäller utlåningsportföljen och likviditetsreserven är exponeringen det
redovisade värdet. För derivattillgångar beräknas exponeringen genom att summera exponeringarna i
enskilda nettningsavtal med derivatmotparter. Till denna exponering läggs den möjliga framtida
exponeringen beräknad enligt en schablon (marknadsvärderingsmetoden) som är fastställd i CRR.
Även åtaganden utanför balansräkningen åsätts ett exponeringsbelopp. Exponeringsbeloppet beräknas
utifrån sannolikheten för att åtagandet kommer att tas i anspråk. För Kommuninvest berör detta
utställda lånelöften samt beviljade ej utbetalde lån.
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Coronapandemin har satt en tydlig prägel på hela den globala samhällsutvecklingen. Nästan överallt
har det införts strikta regler och restriktioner för att begränsa smittspridningen. Detta har bland annat
gett kraftiga BNP-fall och snabbt stigande arbetslöshet. Regeringar och centralbanker har vidtagit
kraftfulla åtgärder för att begränsa de negativa ekonomiska effekterna, däribland statligt garanterad
utlåning. Kommuninvest har dock inte haft något behov att utnyttja de möjligheter som funnits att ge
lån med statliga garantier. Även om anpassningen till en ny normalitet kommer bli en utmaning för
kommunsektorn bedömer Bolaget inte heller att det föreligger någon risk för realiserade kreditförluster
i form av inställda betalningar. Kommuninvest har kontinuerligt haft tillgång till kapitalmarknaden
och kunnat finansiera kommuners och regioners upplåningsbehov till goda villkor. I
likviditetshanteringen har Kommuninvest under perioden inte behövt utnyttja några reserver och även
vad gäller kapitalsituationen finns det en tydlig stabilitet.
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