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PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

POP Pankkien yhteenliittymä muodostuu kesku-
syhteisöstä (POP Pankkikeskus osk), keskusyh-
teisön jäsenluottolaitoksista, jäsenluottolaitosten 
konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä ja sel-
laisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja pal-
veluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut 
yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Tarkemmat 
tiedot konsolidointiryhmään kuuluvista yhteisöistä 
on ilmoitettu POP Pankki -ryhmän tilinpäätöksen 
liitteessä 1.

POP Pankkien yhteenliittymä julkaisee EU:n Vaka-
varaisuusasetuksen N:o 575/2013 kahdeksannen 
osan mukaiset olennaiset tiedot POP Pankkien 
yhteenliittymän vakavaraisuudesta ja riskienhal-
linnasta (ns. Pilari III -tiedot) vuosittain. EU:n vaka-
varaisuusasetusta uudistettiin 28.6.2021 voimaan 
astuneella vakavaraisuusasetuksen päivityksella 
2019/876 (CRR II). Euroopan pankkiviranomainen 
täsmensi ohjeistuksillaan julkistamisvaateita ja 
yhdenmukaisti taulukkopohjat. Uudistunut sään-
tely määrittää julkistamisvaateet laitoksen mer-

kittävyydestä riippuen (suuri/muu/pieni). Muuna 
laitoksena POP Pankkien yhteenliittymä noudat-
taa tiedonantovelvollisuuttaan julkaisemalla puo-
livuosittain keskeiset mittarit taulukkomuodos-
sa. Taulukossa esitetään tiedot soveltuvin osin ja 
vain raportoitavaa sisältävät rivit esitetään. Lo-
makkeessa ei esitetä aikaisempia kausia koskevia 
tietoja, koska tiedot julkaistaan ensimmäistä ker-
taa. POP Pankkiryhmän puolivuosikatsaus sisäl-
tää vertailutietoja POP Pankkien yhteenliittymän 
vakavaraisuuden ja likviditeettiriskin osalta. Tiedot 
perustuvat POP Pankkien yhteenliittymän vaka-
varaisuuteen, joten esitetyt tiedot eivät ole suo-
raan vertailukelpoisia POP Pankki -ryhmän tilin-
päätöksen lukujen kanssa. Raportti on tilintarkas-
tamaton.

POP Pankkien yhteenliittymän luottoriskin pää-
omavaade lasketaan standardimenetelmällä ja 
operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetel-
mällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan pe-
rusmenetelmällä valuuttapositiolle.   
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(1 000 euroa) 30.6.2021

Käytettävissä olevat omat varat (määrät)

1 Ydinpääoma (CET1)  527 837   

2 Ensisijainen pääoma (T1)  527 837   

3 Kokonaispääoma  527 837   

Riskipainotetut vastuuerät

4 Kokonaisriskin määrä  2 662 016   

Vakavaraisuussuhteet (prosenttiosuutena riskipainotettujen vastuuerien 
yhteismäärästä)

5 Ydinpääoman (CET1) osuus (%) 19,8285 %

6 Ensisijaisen pääoman (T1) osuus (%) 19,8285 %

7 Kokonaispääomaosuus (%) 19,8285 %

Omien varojen lisävaatimukset, jotka liittyvät muihin riskeihin kuin 
ylivelkaantumisriskiin (prosenttiosuutena riskipainotettujen vastuuerien 
yhteismäärästä)

EU 7a Omien varojen lisävaatimukset, jotka liittyvät muihin riskeihin kuin 
ylivelkaantumisriskiin (%) 

1,2500 %

EU 7b      joista: muodostuttava ydinpääomasta (CET1) (prosenttiyksikköä) 1,2500 %

EU 7d SREP:n mukaiset omien varojen vaatimukset yhteensä (%) 9,2500 %

Yhteenlaskettu puskuri- ja kokonaispääomavaatimus (prosenttiosuutena 
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärästä)

8 Yleinen pääomapuskuri (%) 2,5000 %

9 Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri (%) 0,0057 %

11 Yhteenlaskettu puskurivaatimus (%) 2,5057 %

EU 11a Yhteenlasketut pääomavaatimukset (%) 11,7557 %

12 Ydinpääoma (CET1), joka on käytettävissä SREP:n mukaisten yhteenlaskettujen 
omien varojen vaatimusten täyttämisen jälkeen (%)1)

281 600   

Vähimmäisomavaraisuusaste

13 Vastuiden kokonaismäärä  5 357 666   

14 Vähimmäisomavaraisuusaste (%) 9,8520 %

Omien varojen lisävaatimukset, jotka liittyvät ylivelkaantumisriskiin 
(prosenttiosuutena vastuiden kokonaismäärästä)

EU 14d SREP:n mukaiset vähimmäisomavaraisuusastetta koskevat kokonaisvaatimukset 
(%)

3,0000 %

EU 14f Vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva kokonaisvaatimus (%) 3,0000 %

Maksuvalmiusvaatimus

15 Laadukkaat likvidit varat (HQLA-varat) yhteensä (painotettu arvo – keskiarvo)  560 330   

EU 16a Lähtevät rahavirrat – painotettu kokonaisarvo  336 254   

EU 16b Tulevat rahavirrat – painotettu kokonaisarvo  39 659   

16 Nettomääräiset lähtevät rahavirrat yhteensä (oikaistu arvo)  296 511   

17 Maksuvalmiusvaatimus (%) 189,0408 %

Pysyvän varainhankinnan vaatimus

18 Käytettävissä oleva pysyvä rahoitus yhteensä  4 595 790   

19 Vaadittu pysyvä rahoitus yhteensä  3 454 850   

20 Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR) (%) 133,0200 %

Lomakkeessa ei esitetä rivejä EU 7c, EU 8a, EU 9a, 10, EU 10a, EU 14a, 14b, 14c ja 14e koska niissä ei ole 
raportoitavaa. Lomakkeessa ei esitetä aikaisempia kausia koskevia tietoja sarakkeissa b-e, koska tiedot 
julkaistaan ensimmäistä kertaa.  

1) POP Pankkien yhteenliittymän omat varat koostuvat vain CET1 varoista, joten SREP:n mukaisten yhteenlaskettujen omien varo-
jen vaatimukset on täytettävä CET1 varoilla.  




