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Coop Bank har valgt at anvende IFRS 9 overgangsordningen og skal jf. artikel 473a forordning 
(EU) nr. 575/2013 og EBA's retningslinjer for ensartet oplysningskrav i henhold til ottende del i 
forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2016/11) offentliggøre nedenstående skema pr. 30. juni 
2018.  
 
Skemaet viser sammenligning af bankens kapitalgrundlag, kapitalprocenter og gearingsgrad 
med og uden anvendelse af overgangsordninger for IFRS 9.  
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T T T - 1 T - 2 T - 3 T - 4

Tilgængelig kapital (beløb)

1 Egentlig kernekapital (CET1) 200.423.095   

2

Egentlig kernekapital (CET1), som hvis overgangsordningerne for IFRS 9 eller tilsvarende forventede 

kapitaltab ikke var anvendt 189.273.213   

3 Kernekapital 200.423.095   

4

Kernekapital, som hvis overgangsordningerne for IFRS 9 eller tilsvarende forventede kapitaltab ikke 

var anvendt 189.273.213   

5 Samlet kapital 200.423.095   

6

Samlet kapital, som hvis overgangsordningerne for IFRS 9 eller tilsvarende forventede kapitaltab 

ikke var anvendt 189.273.213   

Risikovægtede aktiver (beløb)

7 Samlede risikovægtede eksponeringer 914.011.315   

8

Samlede risikovægtede eksponeringer, som hvis overgangsordningerne for IFRS 9 eller tilsvarende 

forventede kapitaltab ikke var anvendt 901.462.771   

Kapitalprocenter

9

Egentlig kernekapital (i procent af de samlede risikovægtede

eksponeringer) 21,9%

10

Egentlig kernekapital (i procent af de samlede risikovægtede eksponeringer), som hvis 

overgangsordningerne for IFRS 9 eller tilsvarende forventede kapitaltab ikke var anvendt 21,0%

11 Kernekapital (i procent af risikoeksponeringsbeløbet) 21,9%

12

Kernekapital (i procent af risikoeksponeringsbeløbet), som hvis overgangsordningerne for IFRS 9 

eller tilsvarende forventedekapitaltab ikke var anvendt 21,0%

13 Samlet kapital (i procent af risikoeksponeringsbeløbet) 21,9%

14

Samlet kapital (i procent af risikoeksponeringsbeløbet), som hvis overgangsordningerne for IFRS 9 

eller tilsvarende forventede kapitaltab ikke var anvendt 21,0%

Gearingsgrad

15 Det samlede eksponeringsmål udtrykt ved gearingsgraden 10,6%

16 Gearingsgrad 10,6%

17

Gearingsgrad, som hvis overgangsordningerne for IFRS 9 eller tilsvarende forventede kapitaltab 

ikke var anvendt 10,1%
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