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1 INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET 

Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter 

åttende del av kapitalkravsforordningen (CRR (EU) 2013/575), jf. Forskrift om kapitalkrav og nasjonal 

tilpasning av CRR/CRD IV del XI. Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2020 med mindre annet fremgår. 

Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Dette innebærer at det 

brukes standardiserte myndighetsbestemte risikovekter ved beregning av kapitalkravet. For beregning av 

kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold 

til inntekt siste tre år. Banken har ikke handelsportefølje og beregner derfor ikke kapitalkrav for 

markedsrisiko. 

2 KONSOLIDERING 

2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv 
Tabellene gir en oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet, 

selskaper hvor investeringen er fratrukket i ansvarlig kapital og selskaper i konsernet som ikke er konsolidert 

og hvor investeringen ikke er fratrukket i ansvarlig kapital: 

 

2.2 Forskjeller mellom regnskapsmessig konsolidering og konsolidering etter 

kapitaldekningsbestemmelsene 
Det er ikke vist konsoliderte tall i årsregnskapet ettersom datterselskapet ikke har betydning for å bedømme 

konsernets stilling og resultat. I tillegg driver datterselskapene virksomhet som er vesentlig forskjellig fra 

virksomheten i Sparebanken DIN. 

Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel

Andel av 

stemmerett

Forretnings-

kontor Type virksomhet

Bøgata 69 AS 10.050            10.266            100 % 100 % Bø i Telemark Eiendomsselskap 

Seljord Næringshage Eigedom AS 200                 1.000              100 % 100 % Seljord Eiendomsselskap 

Sum 10.250 11.266

Selskaper som er vurdert som tilknyttede selskaper

Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel

Andel av 

stemmerett

Forretnings-

kontor Type virksomhet

Eiendomsmegleren Din Telemark AS 90                  410                 43 % 43 % Bø i Telemark Eiendomsmegling

Sum 90 410

Selskaper hvor investeringen er fratrukket i ansvarlig kapital

Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel

Andel av 

stemmerett

Forretnings-

kontor Type virksomhet

Eika Boligkreditt AS 15.397.990      65.975            1,26 % 1,26 % Oslo Kredittforetak

Eika Gruppen AS 517.799           116.505           2,09 % 2,09 % Oslo Finansielt holdingforetak

Eika VBB AS 2.110              8.350              1,94 % 1,94 % Oslo Investeringsselskap

Sum 15.917.899 190.830

Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital

Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel

Andel av 

stemmerett

Forretnings-

kontor Type virksomhet

LB Selskapet AS 1.000              100                 10,00 % 10,00 % Trondheim Næringslivs- og arbeidgiverorganisasjon

Spama AS         310                 348                 0,98 % 0,98 % Oslo Dataprogramvare og -utvikling

Eiendomskreditt AS 4.617              562                 0,09 % 0,09 % Bergen Kredittforetak

Eika Feeder AS 1.114              1.114              20,40 % 20,40 % Stathelle Investeringsvirksomhet

Sum
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3 KAPITALKRAV 

3.1 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 
Tabellen nedenfor viser beregningsgrunnlag for kredittrisiko fordelt på de enkelte engasjementskategoriene 

slik disse er definert i kapitalkravsdirektivet. I tillegg vises kapitalkrav for motpartsrisiko og operasjonell risiko 

og samlet beregningsgrunnlag. 

 

 

Kapitaldekning 31.12.2020

Innskutt egenkapital 224.147

Opptjent egenkapital 384.011

Fond for urealiserte gevinster 101.111

Sum egenkapital 709.269

Fradrag for forsvarlig vedifastsettelse -705

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -121.794

Andre fradrag -8.350

Sum fradrag -130.850

Sum ren kjernekapital 578.419

Fondsobligasjoner 35.000

Sum kjernekapital 613.419

Ansvarlig lånekapital 40.000

Sum ti l leggskapital 653.419

Netto ansvarlig kapital 653.419

Beregninsgrunnlag 31.12.2020

Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)

Stater og sentralbanker -                

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 10.029           

Offentlige foretak -                

Multilaterale utviklingsbanker -                

Internasjonale organisasjoner -                

Institusjoner 27.765           

Foretak 192.089         

Massemarkedsengasjementer -                

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 2.127.600       

Forfalte engasjementer 13.850           

Høyrisiko-engasjementer 88.883           

Obligasjoner med fortrinnsrett 22.421           

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 91.231           

Andeler i verdipapirfond -                

Egenkapitalposisjoner  103.890         

Øvrige engasjementer 238.677         

CVA-tillegg -                

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 2.916.435         

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 256.072         

Beregningsgrunnlag for motpartsrisiko -                

Sum beregningsgrunnlag 3.172.507         

Kapitaldekning i % 20,6 %

Kjernekapitaldekning 19,3 %

Ren kjernekapitaldekning i % 18,2 %

Uvektet kjernekapitalandel 9,9 %
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Banken er underlagt et Pilar 2-krav på 2,6 % fra oktober 2017 som gjelder på foretaksspesifikt nivå. Banken 

har et kapitalmål på 14,8 % for ren kjernekapitaldekning.  

 

3.2 Bufferkrav 
Banken har per 31.12.2020 et kombinert kapitalbufferkrav på 206 millioner kroner. 

 

Banken har 399,6 millioner kroner i ren kjernekapital tilgjengelig til å dekke det kombinerte 

kapitalbufferkravet, fratrukket ren kjernekapital som benyttes til å dekke kravene til kjernekapital og 

tilleggskapital. 

3.3 Uvektet kjernekapitalandel 
Uvektet kjernekapitalandel regnes ut fra beregnet kjernekapital, med og uten overgangsordninger, delt på 

engasjementsbeløp for balanseførte og ikke balanseførte poster og engasjementsbeløp for derivater og 

gjenkjøpsavtaler som ikke er balanseført. Ikke balanseførte poster blir justert for konverteringsfaktorer (iht i 

CRR artikkel 429, nr 10). 

Forholdsmessig konsolidering av samarbeidende grupper 31.12.2020

Banken rapportert kapitaldekning med forholdsmessig konsoldiering av eierandel i samarbeidende grupper. 

Banken har en eierandel på 2,09 % i Eika Gruppen AS og på 1,26 % i Eika Boligkreditt AS per 31.12.2020.

Ren kjernekapital 699.987             

Kjernekapital 744.297             

Ansvarlig kapital 796.016             

Beregningsgrunnlag 3.787.404          

Kapitaldekning i % 21,0 %

Kjernekapitaldekning 19,7 %

Ren kjernekapitaldekning i % 18,5 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 9,5 %

Bufferkrav Gjeldende krav 31.12.2020

Bevaringsbuffer (2,50 %) 2,50 % 79.313

Motsyklisk buffer (1  %) 1,00 % 31.725

Systemrisikobuffer (3,00 %) 3,00 % 95.175

Sum bufferkrav t i l  ren kjernekapital 206.213            

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 4,50 % 142.763

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 229.444
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4 KREDITTRISIKO OG MOTPARTSRISIKO 

4.1 Mislighold 

4.1.1 DEFINISJON AV MISLIGHOLDTE ENGASJEMENT 

Mislighold er definert som overtrekk på minimum 1.000 kroner i mer enn 90 sammenhengende dager. En 

kundes engasjement vil også bli klassifisert som misligholdt dersom banken vurderer at kundens økonomiske 

situasjon gjør det sannsynlig at kundens finansielle forpliktelser overfor banken ikke vil bli oppfylt. I slike 

tilfeller vil kunden bli tapsmarkert og det blir gjennomført en individuell vurdering av nedskrivningsbehovet. 

Fra og med 1.1.2021 innføres ny definisjon av mislighold, det følger av disse reglene at en kunde vil bli 

klassifisert som misligholdt dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt: 

• Kunden har overtrekk som både overstiger en relativ- og absolutt grense i mer enn 90 

sammenhengende dager. For både PM og BM-kunder er den relative grensen lik 1% av kundens 

samlede eksponeringer. 

o For PM-kunder er den absolutte grensen lik 1.000 kroner 

o For BM-kunder er den absolutte grensen lik 2.000 kroner 

• Det er vurdert som sannsynlig at kunden ikke vil kunne innfri sine kredittforpliktelser overfor banken 

(unlikely to pay – UTP). 

• Kunden er smittet av en annen kunde som er i mislighold i henhold til de to første kriteriene nevnt 

over. 

Dersom betalingsmisligholdet gjøres opp, og det er sannsynlig at kunden vil innfri sine betalingsforpliktelser, 

vil kunden friskmeldes etter en karensperiode på 90 dager. For kunder som har fått betalingslettelser 

(forbearance), er karensperioden 1 år. 

4.1.2 VESENTLIG ØKNING I KREDITTRISIKO (MIGRERING) 

Vesentlig økning i kredittrisiko måles basert på utvikling i PD (sannsynlighet for mislighold). PD slik den ble 

estimert å være på rapporteringstidspunktet den gangen eiendelen for første gang ble innregnet (PD ini), 

sammenlignes med det PD faktisk er på rapporteringstidspunktet. Dersom PD er høyere enn forventet på 

rapporteringstidspunktet må det vurderes om det har forekommet en vesentlig økning i kredittrisiko. 

Uvektet kjernekapitalandel 31.12.2020

Derivater: Fremtidig eksponering ved bruk av markedsverdimetoden 0

Poster utenom balansen med 10 % konverteringsfaktor etter standardmetoden 0

Poster utenom balansen med 20 % konverteringsfaktor etter standardmetoden 33.343

Poster utenom balansen med 50 % konverteringsfaktor etter standardmetoden 121.129

Poster utenom balansen med 100 % konverteringsfaktor etter standardmetoden 11.124

Øvrige eiendeler 6.149.192

(-) Regulatoriske justeringer i kjernekapital -130.850

(-) Regulatoriske justeringer i kjernekapital etter overgangsregler  -130.850

Totalt eksponeringsbeløp 6.183.939

Totalt eksponeringsbeløp etter overgangsregler 6.183.939

Kapital

Kjernekapital 613.419

Kjernekapital etter overgangsregler 613.419

Uvektet kjernekapitalandel

Uvektet kjernekapitalandel 9,92 %

Uvektet kjernekapitalandel etter overgangsregler 9,92 %
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For å fange opp den ulike sensitiviteten for kredittrisiko i de ulike endene av risikoskalaen er det satt 

minimumsgrenser som må overskrides for at økingen skal være definert som vesentlig. Dersom eiendelen 

hadde en opprinnelig PD på mindre enn 1 % er en vesentlig økning definert som PD 12 mnd. > PD 12 mnd. 

ini + 0,5 % kombinert med en endring i PD liv med en faktor på 2 eller høyere. For engasjementer med 

opprinnelig PD over 1% er en vesentlig økning definert som PD 12 mnd. > PD 12 mnd. ini + 2 % eller dersom 

endring i PD liv har overskredet en faktor på 2. Av migreringsreglene følger det at banken benytter et 

lavrisikounntak på 0,5 %. 

Det foreligger ingen spesifikke karenskriterier med tanke på migrering, følgelig vil engasjementet bli 

tilbakeført til steg 1 dersom tilhørende PD-endringer ikke lenger oppfyller kravene til vesentlig økning i 

kredittrisiko. 

Det er i tillegg to absolutte kriterier som alltid definerer en vesentlig økning i kredittrisiko. 

• Eiendelen er ikke kredittforringet, men det er gitt betalingslettelser i forbindelse med at kunden er i 

finansielle vanskeligheter.  

• Eiendelen har et overtrekk på minimum 1.000 kroner i mer enn 30 sammenhengende dager. 

4.2 Metode for beregning av nedskrivninger 

4.2.1 BEHANDLING AV NEDSKRIVNINGER PÅ GRUPPER AV UTLÅN 

Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. 

Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av 

risiko for manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med basis i erfaringstall, 

konjunkturendringer, bransjeanalyser og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved 

økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større 

arbeidsplasser. 

4.3 Engasjementer fordelt på engasjementstyper, typer av motparter og 

geografiske områder  
 

Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på engasjementstyper, 

typer av motparter og geografiske områder.  

 

Garantier overfor Eika Boligkreditt AS var på 11 124 TNOK per 31.12.2020. Se årsrapport 2020 note 39 for 

beskrivelse av garantiavtalene.  

 

 

Garantier Eika Boligkreditt 2020

Saksgaranti   0

Tapsgaranti  11 124

Sum garantier overfor Eika Boligkreditt 11.124
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4.4 Engasjementer fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid 
Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.  

 

  

Engasjementer1 fordelt på engasjementstyper, geografiske områder og typer av motparter (beløp i tusen kroner)

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier

Nedskrivning

er (steg 3)

Netto 

kredittekspon

ering

Offentlig forvaltning 20.074         -              -              -             20.074        

Lønnstakere o.l. 3.875.026     174.059        1.374          (2.141)         4.048.318    

Utlandet 155.750        -              -              -             155.750       

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 116.730        10.838         426             (1.806)         126.188       

Industriproduksjon 85.766         20.495         607             (1.823)         105.045       

Bygg og anlegg 138.550        26.693         36.464         -             201.707       

Varehandel, hotell/restaurant 79.778         15.019         6.959          (1.335)         100.420       

Transport, lagring 49.391         1.838           4.441          -             55.670        

Eiendom og forretningsmessige tjenester 451.554        9.866           4.204          -             465.625       

Finans 311.414        311.414       

Annen næring 114.210        10.999         2.144          (6.553)         120.800       

-             

Sentralbank 69.592         -              -              -             69.592        

Kredittinstitusjoner 463.852        -              -              -             463.852       

Sum 5.931.688          269.807              56.619               (13.658)             6.258.114         

Primærområde 3.691.403     222.241           50.501         -13.400          3.950.745    

Øvrige deler av Vestfold og Telemark 474.532        18.345            3.174          -                496.050       

Resten av Norge 1.610.003     29.221            2.944          -259              1.641.910    

Utlandet 155.750        -                 -              -                155.750       

Gjennomsnitt2 5.674.027          265.435              65.564               (11.864)             5.999.991         
1
 Etter nedskrivninger i steg 3

2
 Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år

Engasjementer1 fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid (beløp i tusen kroner)

Engasjementstyper Innti l 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum

Utlån og fordringer 39.641        53.454        379.945       1.399.677    3.525.525    479.956       5.878.200         

Ubenyttede rammer 36.357        233.450       269.807            

Garantier 56.499        120             56.619               

Sum 39.641               53.454               416.302            1.456.177         3.759.095         479.956            6.204.626         

1 Etter nedskrivninger
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4.5 Mislighold, nedskrivninger og avsetninger på garantier 
Matrisen viser misligholdte utlån og individuelle nedskrivninger på utlån samt avsetninger på garantier fordelt 

på typer av motparter og geografiske områder.  

 

 

Mislighold, nedskrivninger og avsetninger på garantier (beløp i tusen kroner)

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer 

med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger1

Resultatførte 

nedskrivninger
1
 siste år

Garantier med 

avsetning2

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 11.045         8.501           (2.141)         489            -             -                     

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 5.746           5.720           (1.806)         (580)           -             -                     

Industriproduksjon 3.890           (1.822)         (154)           -             -                     

Bygg og anlegg 103              -              -              -             -                     

Varehandel, hotell/restaurant 1.985           (1.335)         1.854          -             -                     

Transport, lagring -              -              -             -                     

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 4.660           (3.205)         200            -             -                     

Annen næring 4.627           (3.350)         3.127          -             -                     

Sum 16.894                29.384                (13.658)              4.936                 -                     -                               

Primærområde 13.437         27.123         (12.829)        1.809          

Øvrige deler av Vestfold og Telemark 2.931           2.002           (370)            3.127          

Resten av Norge 526              259              (459)            -             

Utlandet -              -              -              -             

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.
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4.6 Endringer i nedskrivninger og avsetninger på garantier 

 

 

4.7 Bruk av offisiell rating for kapitaldekningsformål 
Etter standardmetoden vil risikovekten, og dermed kapitalkravet, avhenge av motpartens offisielle rating for 

enkelte engasjementskategorier. Offisiell rating er ikke aktuelt for bankens lånekunder, men blir benyttet for å 

fastsette risikovekten på engasjementer med utstedere av verdipapirer banken plasserer i.  Banken har per 

rapporteringstidspunktet engasjementer på 550 MNOK hvor ratingen påvirker kapitaldekningen og ratingen 

er tildelt av Moody’s, Standard & Poors og/eller Scope Ratings.  

4.8 Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av kapitalkrav 
Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til sikkerheter, samt 

engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarlige kapitalen.  

Steg 1:  12 

mnd. tap

Steg 2:  

Livstid tap

Steg 3:  

Livstid tap

Nedskrivninger pr. 01.2020. 21.387        9.868          10.070        

Overføringer:

Overføringer til steg 1 235                -2.429            -                

Overføringer til steg 2 -228               2.558             -                

Overføringer til steg 3 -94                -177               6.216             

Nedskrivninger på nye utlån utbetalt i året 99                 35                 588                

Utlån som er fraregnet i perioden -1.108            -1.942            -2.078            

Endet eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre -848               -483               444                

Konstaterte tap -                -                -1.122            

Netto økning/reduksjon i måling av tap -11.209          24.164           -460               

Nedskrivninger pr. 31.12.2020 8.233                  31.595               13.658               

Steg 1:  12 

mnd. tap

Steg 2:  

Livstid tap

Steg 3:  

Livstid tap

Nedskrivninger pr. 01.01.2020 396             353             -             

Overføringer:

Overføringer til steg 1 4                   -21                -                

Overføringer til steg 2 -7                  74                 -                

Overføringer til steg 3 -16                -0                  -                

Nedskrivninger på nye kreditter og garantier 52                 13                 -                

Nedskrivninger på ubenyttede kreditter og garantier som er fraregnet i perioden -268               -187               -                

Endret eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre -91                -14                -                

Andre justeringer 85                 13                 -                

Nedskrivninger pr. 31.12.2020 155                     232                     -                      

Endringer i nedskrivninger på ut lån siste år (beløp i tusen kroner)

Endringer i nedskrivninger på ubenyttede kreditter og garantier siste år 

(beløp i tusen kroner)

Utlån Garantier

Periodens endring i nedskrivninger (steg 3) på utlån og garantier 3.588             -                

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) 8.573             -363               

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt ind. Nedskrivninger 1.122             

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt ind. Nedskrivninger -                

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap

Periodens tapskostnader 13.283               -363                    

Årets nedskrivninger og gjenvinning på t idligere års nedskrivninger (beløp i 

tusen kroner)
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Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i tusen kroner) 

 

Hovedtyper av pant som benyttes for kapitaldekningsformål er pant i bolig og fritidseiendom. Garantier har i 

liten grad betydning for kapitaldekningen. I noen tilfeller benyttes garantier fra banker eller regionale 

myndigheter. Banken benytter ikke kredittderivater. 

Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Verdivurdering av sikkerheter tar 

utgangspunkt i sikkerhetens markedsverdi. Verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige 

endringer i markedet, og minst hvert tredje år.  

Det tas hensyn til konsentrasjonsrisiko i bankens ICAAP. 

4.9 Sikkerhetsstilte eiendeler 
Tabellen viser bankens finansielle eiendeler som kan stilles som sikkerhet for lån i sentralbanken. Pr. 

31.12.2020 hadde banken tatt opp et F-lån på 150 MNOK i Norges Bank mot sikkerhet i OMF og 

kommunepapirer til en virkelig verdi av 161 MNOK. Lånet har forfalt i mars 2021.  

Pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler: 

 

Tabellen under viser bankens mottatte sikkerheter pr. 31.12.2020.  

Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i tusen kroner)

Engasjementskategorier

Engasjementsb

eløp før 

sikkerheter Engasjementsbeløp etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige 

kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret 

med pant1

Andel sikret 

med garantier1

Stater og sentralbanker 131.488          131.488                                               

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 95.327           97.756                                                 

Offentlige foretak -                -                                                      

Multilaterale utviklingsbanker 18.634           18.634                                                 

Internasjonale organisasjoner -                -                                                      

Institusjoner 94.474           94.474                                                 Moody's og S&P

Foretak 329.141          326.712                                               0,74 %

Massemarkedsengasjementer -                -                                                      

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.602.162       4.602.162                                             82 %

Forfalte engasjementer 13.526           13.526                                                 77 %

Høyrisiko-engasjementer 74.491           74.491                                                 

Obligasjoner med fortrinnsrett 224.209          224.209                                               Moody's, S&P og Scope Ratings

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 456.157          456.157                                               

Andeler i verdipapirfond -                -                                                      

Egenkapitalposisjoner  86.226           86.226                                                 130.145          

Øvrige engasjementer 313.082          313.082                                               

Sum 6.438.919         6.438.919                                                            130.145             

1 Her tas kun hensyn til garantier og pant som har betydning for beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerheter.

Eiendeler

herav: 

godkjent som 

pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: 

godkjent som 

pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 326.177       238.972         326.177       238.972         161.062       150.000         161.062       150.000          

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 113.291       113.291         113.291       113.291         110.918       102.613         110.918       102.613          

herav: sikrede verdipapirer (ABS) -              -                -              -                -              -                -              -                

herav: utstedt av offentlig forvaltning 125.681       125.681         125.681       125.681         50.144         47.387           50.144         47.387           

herav: utstedt av finansielle foretak 87.205         -                87.205         -                -              -                -              -                

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak -              -                -              -                -              -                -              -                

Sum 326.177          238.972            326.177          238.972             161.062          150.000            161.062          150.000             

Virkelig verdi av 

sikkerhetsst i lte eiendeler

Balanseført verdi av ikke-

sikkerhetsst i lte eiendeler

Balanseført verdi av 

sikkerhetsst i lte eiendeler

Virkelig verdi av ikke-

sikkerhetsst i lte eiendeler
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4.10 Motpartsrisiko knyttet til derivater 
Banken har ingen motpartsrisiko knyttet til derivater pr. 31.12.2020.  

5 EGENKAPITALPOSISJONER 

Aksjer og EK-bevis måles til virkelig verdi. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive 

markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller 

kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter, uten fradrag for transaksjonskostnader. Markedet er aktivt 

dersom det er mulig å fremskaffe eksterne observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene 

representerer faktiske og hyppige markedstransaksjoner. 

For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av 

en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte 

markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er 

tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, 

diskontert kontantstrømberegning eller andre verdsettelsesmodeller. I den grad observerbare markedspriser 

er tilgjengelig for variabler som inngår i verdsettelsesmodeller, så benyttes disse. 

Matrisen under viser egenkapitalposisjoner fordelt etter om de holdes for gevinstformål eller strategisk 

formål. Matrisen viser også type verdipapir og virkelig verdi, realisert gevinst/tap siste år, urealisert 

gevinst/tap og hvor mye av dette som er medregnet i hhv kjernekapital og tilleggskapital. 

 

Egenkapitalposisjoner (beløp i tusen kroner): 

 

  

Mottatte sikkerheter Nominell verdi

Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring 2.003              

Andre mottatte sikkerheter 7.723.857        

Sum 7.725.861           

Ikke sikkerhetsst i lt

Egenkapitalposisjoner (beløp i tusen kroner) - inkludert investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

Beløp i tusen kroner

Bokført til 

virkelig verdi

Realisert 

gevinst/

-tap i perioden

Urealisert 

gevinst/

-tap 

Herav 

medregnet i 

kjernekapital1

Herav 

medregnet

i 

tilleggskapital1

Aksjer og andeler - gevintsformål 10.028            -135                3.441             3.441             -                

- børsnoterte aksjer 767                 -                 -12                 -12                -                

 - ikke børsnotert 9.261              -135                3.453             3.453             -                

Aksjer og andeler - strategisk formål 207.757           370                 52.894            52.894           -                

- børsnoterte aksjer -                 -                 -                 -                -                

- andre aksjer og andeler 207.757           370                 52.894            52.894           -                

1 "Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap
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6 RENTERISIKO 

Ved endring i markedsrenten kan ikke banken foreta renteendringer for alle balanseposter samtidig dersom 

disse har ulik bindingstid. Banken har i forbrukerforhold 6 ukers varslingsfrist for renteendring på flytende 

utlån og 8 uker for flytende innskudd. Banken har og renterisiko knyttet til verdipapirer og verdipapirgjeld.  

Renterisiko rapporteres kvartalsvis i risikorapport til styret og ledelsen. Renterisikoen er målsatt i bankens 

markedspolicy.  

 

  

Eiendeler

Rente-

durasjon Beløp

Renterisiko i 

tusen kroner1

Utlån til kunder med flytende rente 0,12 4.856.409        5.604             

Utlån til kunder med rentebinding 2,00 3.000              60                  

Rentebærende verdipapirer 0,14 487.239           684                

Øvrige rentebærende eiendeler 0,01 533.444           30                  

Gjeld

Innskudd med rentebinding 0,00 -                 -                 

Andre innskudd -0,13 4.336.753        -5.838            

Verdipapirgjeld -0,36 1.070.000        -3.867            

Sum renterisiko -3.328                
1 Renterisiko er beregnet som et anslag på verdiendring ved ett prosentpoengs økning i renten.
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7 STYRING OG KONTROLL AV RISIKO 

Styret har i policy for virksomhets- og risikostyring bl.a. gitt overordnede prinsipper for internkontroll og en 

beskrivelse av organiseringen av funksjoner samt satt krav til helhetlig risikostyring. Her nedfelles også 

styrets overordnede risikotoleranse, mens de konkrete rammene for kreditt-, likviditets-, markeds, - og 

operasjonell risiko fastsettes i separate underliggende policydokumenter/retningslinjer. 

Banken har etablert en risikostyringsfunksjon som er en uavhengig støttefunksjon for forretningsområdene 

og for styret. Støttefunksjonen skal sikre at alle vesentlige risikoer i institusjonen er identifisert, målt, vurdert 

og rapportert av de relevante organisatoriske enhetene.  

Banken har etablert en compliancefunksjon som er en uavhengig funksjon som skal understøtte arbeidet i 

linjen og bidra til å redusere bankens compliancerisiko.  Funksjonen har en forebyggende, rådgivende og 

kontrollerende rolle. Compliancefunksjonen skal bidra til at banken identifiserer, overvåker, tester og 

rapporterer om compliancerisiko. Funksjonens arbeid skal ha en risikobasert tilnærming med hensyn til hvor 

ressurser settes inn. 

Risikostyringsfunksjonen og compliancefunksjonen utarbeider kvartalsvise rapporter til styret som omfatter 

alle forretningsområder, og gir deretter kommentarer/vurderinger til status. Rapporteringen omfatter mangler 

identifisert i risikohåndteringen, retningslinjer og oppfølging av handlingsplaner og tiltak identifisert gjennom 

internkontrollarbeidet, risikomatrisen og egne kontrollplaner.  

Risikostyringsfunksjonen og compliancefunksjonen rapporterer til adm. banksjef, og kan rapportere direkte til 

styret i tilfeller der styret ikke får nødvendig informasjon om vesentlige risikoer via den alminnelige 

rapporteringen. Risk- og compliancefunksjonen gir uansett kvartalsvise rapporter og er til stede på 

styremøtene hvert kvartal. Risikostyringsfunksjonen har plikt til å varsle styret umiddelbart dersom 

identifiserte risikoer kan påvirke banken på en negativ måte hvis ordinær rapporteringshyppighet ikke ansees 

som tilstrekkelig. 

 

  



Pilar 3 – 2020 

 

 

8 OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL 

 

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

1 Utsteder Sparebanken DIN Sparebanken DIN

2

Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs 

identifikasjonskode for rettede emisjoner)
NO0010781263 NO0010809957

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet Finansforetaksloven Finansforetaksloven

Behandling etter kapitalregelverket

4 Regler som gjelder i overgangsperioden Annen godkjent kjernekapital Tilleggskapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Annen godkjent kjernekapital Tilleggskapital

6

Medregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og 

(del)konsolidert nivå
Selskapsnivå Selskapsnivå

7 Instrumenttype (typer skal spesifiseres for hver jurisdiksjon) Fondsobligasjonskapital Ansvarlig lånekapital

8

Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste 

rapporteringsdato)
35 40

9 Instrumentets nominelle verdi 35 40

9a Emisjonskurs 35 40

9b Innløsningskurs 35 40

10 Regnskapsmessig klassifisering Egenkapital Gjeld - Amortisert kost

11 Opprinnelig utstedelsesdato 22.des.16 08.nov.17

12 Evigvarende eller tidsbegrenset Evigvarende Tidsbegrenset

13 Opprinnelig forfallsdato Ingen forfallsdato 08.nov.27

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet Ja Ja

15

Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og innløsningsbeløp

Ordinær call: 22. desember 

2021. Regulatorisk eller 

skatterelatert call: Henviser til 

låneavtalens punkt 3.7. 

Innløsningsbeløp er 100% av 

pålydende, kan justeres ved 

nedskrivning/konvertering. 

Ordinær call: 8. november 2022. 

Regulatorisk eller skatterelatert 

call: Henviser til låneavtalens 

punkt 4.6.3. Innløsningsbeløp er 

100% av pålydende.

16
Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett

Kvartalsvis på hver 

rentebetalingsdato. 

Kvartalsvis på hver 

rentebetalingsdato. 

Renter/utbytte

17 Fast eller flytende rente/utbytte Flytende Flytende

18
Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente

3 måneder (NIBOR) + 475 

prosentpoeng p.a.

3 måneder (NIBOR) + 200 

prosentpoeng p.a.

19

Vilkår om at det ikke kan betales utbytte hvis det ikke er betalt rente på 

instrumentet («dividend stopper»)
Nei Nei

20a Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til tidspunkt) Full fleksibilitet Delvis fleksibilitet

20b Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp) Full fleksibilitet Pliktig

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse Nei Nei

22 Ikke-kumulativ eller kumulativ Nei (ikke kumulativ) Ja (kumulativ)

Konvertering/nedskrivning

23 Konvertibel eller ikke konvertibel Ja Nei

24

Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering

Finanstilsynet eller annen 

kompetent offentlig myndighet 

kan instruere konvertering

N/A

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis N/A N/A

26 Hvis konvertibel, konverteringskurs N/A N/A

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri Pliktig N/A

28 Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til Ren kjernekapital N/A

29 Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til Sparebanken DIN N/A

30 Vilkår om nedskrivning Ja Nei

31

Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning

Når dekningen av ren 

kjernekapital faller under 5,125 

prosent på selskapsnivå eller 

konsolidert nivå. Finanstilsynet 

eller annen kompetent offentlig 

myndighet kan instruere 

nedskrivning.

N/A

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis Hel eller delvis N/A

33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig Midlertidig N/A

34

Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen

Kan skrives opp ved at 

obligasjonene tillegges en 

andel av akkumulert overskudd. 

Eventuell rente skal beregnes av 

nedskrevet beløp. Samlet 

oppskrivning og rente skal ikke 

overstige årsoverskudd etter 

skatt multiplisert med annen god 

kjent kjernekapitals andel av 

kjernekapitalen. Skal være 

innenfor maksimalt 

disponeringsbeløp. Se avtalens 

puntk 3.3.5 for detaljer. 

N/A

35

Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har nærmeste 

bedre prioritet)
Ansvarlig lånekapital Seniorgjeld

36 Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter overgangsperioden Nei Nei

37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav N/A N/A
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Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (tall i tusen)

(A) 

Beløp på datoen 

for offentlig-gjøring

(B)

Referanser til artikler i 

forordningen (CRR)

(C)

Beløp omfattet 

av overgangs-

regler

1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond                   224.147 26 (1), 27, 28 og 29

herav: Innskutt EK (EK-bevis)                   224.147 

2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater                   384.011 26 (1) (c)

3 Akkumulerte andre inntekter og kostnader og andre fond o.l.                   101.111 26 (1) (d) og (e)

3a Avsetning for generell bankrisiko 26 (1) (f)

4 Rene kjernekapitalinstrumenter omfattet av overgangsbestemmelser

Statlige innskudd av ren kjernekapital omfattet av overgangsbestemmelser

5 Minoritetsinteresser 84

5a Revidert delårsoverskudd fratrukket påregnelig skatt mv. og utbytte 26 (2)

6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer                   709.269 Sum rad 1 t.o.m. 5a

Ren kjernekapital: Regulatoriske justeringer

7 Verdijusteringer som følge av kravene til forsvarlig verdsettelse                         -705 34 og 105

8 Immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt (negativt beløp) 36 (1) (b) og 37

9 Tomt felt i EØS

10

Utsatt skattefordel som ikke skyldes midlertidige forskjeller redusert med utsatt 

skatt som kan motregnes (negativt beløp) 36 (1) (c) og 38

11 Verdiendringer på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 33 (1) (a)

12

Positive verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7 (tas inn 

som negativt beløp) 36 (1) (d), 40 og 159

13

Økning i egenkapitalen knyttet til fremtidig inntekt grunnet verdipapiriserte eiendeler 

(negativt beløp) 32 (1)

14

Gevinster eller tap på gjeld målt til virkelig verdi som skyldes endringer i egen 

kredittverdighet 33 (1) (b) og (c)

15 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (negativt beløp) 36 (1) (e) og 41

16

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egne rene 

kjernekapitalinstrumenter (negativt beløp) 36 (1) (f) og 42

17

Beholdning av ren kjernekapital i annet selskap i finansiell sektor som har en 

gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp) 36 (1) (g) og 44

18

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital i andre selskaper 

i finansiell sektor der institusjonen ikke har en vesentlig investering. Beløp som 

overstiger grensen på 10 %, regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner 

(negativt beløp)                 -130.145 

36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2), 

79, 469 (1) (a), 472 (10) og 

478 (1)

19

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital i andre selskaper 

i finansiell sektor der institusjonen har vesentlige investeringer som samlet 

overstiger grensen på 10 %. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte 

posisjoner (negativt beløp)

36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) 

(b), 49 (1) til (3) og 79

20 Tomt felt i EØS

20a Poster som alternativt kan få 1250 % risikovekt (negativt beløp), 36 (1) (k)

20b herav: kvalifiserte eiendeler i selskap utenfor finansiell sektor (negativt beløp) 36 (1) (k) (i) og 89 til 91

20c herav: verdipapiriseringsposisjoner (negativt beløp)

36 (1) (k) (ii), 243 (1) (b), 

244 (1) (b) og 258

20d herav: motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet (negativt beløp) 36 (1) (k) (iii) og 379 (3)
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21

Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller og som overstiger 

unntaksgrensen på 10 %, redusert med utsatt skatt som kan motregnes (negativt 

beløp) 36 (1) (c), 38 og 48 (1) (a)

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) 48 (1)

23

herav: direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital i andre 

selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering (negativt 

beløp) 36 (1) (i) og 48 (1) (b)

24 Tomt felt i EØS

25 herav: utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller (negativt beløp) 36 (1) (c), 38 og 48 (1) (a)

25a Akkumulert underskudd i inneværende regnskapsår (negativt beløp) 36 (1) (a)

25b Påregnelig skatt relatert til rene kjernekapitalposter (negativt beløp) 36 (1) (l)

26 Justeringer i ren kjernekapital som følge av overgangsbestemmelser Sum 26a og 26b

26a

Overgangsbestemmelser for regulatoriske filtre relaterte til urealiserte gevinster og 

tap

herav: filter for urealisert tap 1

herav: filter for urealisert tap 2

herav: filter for urealisert gevinst 1 (negativt beløp) 468

herav: filter for urealisert gevinst 2 (negativt beløp) 468

26b

Beløp som skal trekkes fra eller legges til ren kjernekapital som følge av 

overgangsbestemmelser for andre filtre og fradrag

herav: …

27 Overskytende fradrag i annen godkjent kjernekapital (negativt beløp) 36 (1) (j)

28 Sum regulatoriske justeringer i ren kjernekapital                 -130.850 

Sum rad 7 t.o.m. 20a, 21, 

22, 25a, 25b, 26 og 27

29 Ren kjernekapital                   578.419 

Rad 6 pluss rad 28 hvis 

beløpet i rad 28 er 

negativt, ellers minus

Annen godkjent kjernekapital: Instrumenter

30 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond                     35.000 51 og 52

31 herav: klassifisert som egenkapital etter gjeldende regnskapsstandard                     35.000 

32 herav: klassifisert som gjeld etter gjeldende regnskapsstandard

33 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 486 (3) og (5)

Statlige innskudd av fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser

34

Fondsobligasjonskapital utstedt av datterselskaper til tredjeparter som kan 

medregnes i annen godkjent kjernekapital 85 og 86

35 herav: instrumenter omfattet av overgangsbestemmelser

36 Annen godkjent kjernekapital før regulatoriske justeringer                     35.000 Sum rad 30, 33 og 34

Annen godkjent kjernekapital: Regulatoriske justeringer

37

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egen fondsobligasjonskapital 

(negativt beløp) 52 (1) (b), 56 (a) og 57

38

Beholdning av annen godkjent kjernekapital i annet selskap i finansiell sektor som 

har en gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp) 56 (b) og 58

39

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av fondsobligasjonskapital i andre 

selskaper i finansiell sektor der institusjonen ikke har en vesentlig investering. 

Beløp som overstiger grensen på 10 %, regnet etter fradrag som er tillatt for korte 

posisjoner (negativt beløp) 56 (c), 59, 60 og 79

40

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av fondsobligasjonskapital i andre 

selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering. Beløp 

regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp) 56 (d), 59 og 79

41 Justeringer i annen godkjent kjernekapital som følge av overgangsbestemmelser Sum rad 41a, 41b og 41c

41a

Fradrag som skal gjøres i annen godkjent kjernekapital, i stedet for ren 

kjernekapital, som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp) 469 (1) (b) og 472 (10) (a)

herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje

41b

Fradrag som skal gjøres i annen godkjent kjernekapital, i stedet for tilleggskapital, 

som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp) 

herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje

41c

Beløp som skal trekkes fra eller legges til annen godkjent kjernekapital som følge 

av overgangsbestemmelser for andre filtre og fradrag

herav: filter for urealisert tap

herav: filter for urealisert gevinst (negativt beløp)

herav: …

42 Overskytende fradrag i tilleggskapital (negativt beløp) 56 (e)

43 Sum regulatoriske justeringer i annen godkjent kjernekapital                              -   

Sum rad 37 t.o.m. 41 og 

rad 42

44 Annen godkjent kjernekapital                     35.000 

Rad 36 pluss rad 43. Gir 

fradrag fordi beløpet i rad 

43 er negativt

45 Kjernekapital                   613.419 Sum rad 29 og rad 44
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Tilleggskapital: instrumenter og avsetninger

46 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond                     40.000 62 og 63

47 Tilleggskapital omfattet av overgangsbestemmelser 486 (4) og (5)

Statlige innskudd av tilleggskapital omfattet av overgangsbestemmelser

48

Ansvarlig lånekapital utstedt av datterselskaper til tredjeparter som kan medregnes 

i tilleggskapitalen 87 og 88

49 herav: instrumenter omfattet av overgangsbestemmelser

50 Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap 62 (c) og (d)

51 Tilleggskapital før regulatoriske justeringer                     40.000 

Sum rad 46 t.o.m. 48 og 

rad 50

Tilleggskapital: Regulatoriske justeringer

52

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egen ansvarlig lånekapital (negativt 

beløp) 63 (b) (i), 66 (a) og 67

53

Beholdning av tilleggskapital i annet selskap i finansiell sektor som har en 

gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp) 66 (b) og 68

54

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre 

selskaper i finansiell sektor der institusjonen ikke har en vesentlig investering. 

Beløp som overstiger grensen på 10 %, regnet etter fradrag som er tillatt for korte 

posisjoner (negativt beløp) 66 (c), 69, 70 og 79

54a herav: nye beholdninger som ikke omfattes av overgangsbestemmelser

54b herav: beholdninger fra før 1. januar 2013 omfattet av overgangsbestemmelser

55

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre 

selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering. Beløp 

regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp) 66 (d), 69 og 79

56 Justeringer i tilleggskapital som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp) Sum rad 56a, 56b og 56c

56a

Fradrag som skal gjøres i tilleggskapital, i stedet for ren kjernekapital, som følge av 

overgangsbestemmelser (negativt beløp) 469 (1) (b) og 472 (10) (a)

herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje

56b

Fradrag som skal gjøres i tilleggskapital, i stedet for annen godkjent kjernekapital, 

som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp)

herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje

56c

Beløp som skal trekkes fra eller legges til tilleggskapitalen som følge av 

overgangsbestemmelser for filtre og andre fradrag 468

herav: filter for urealisert tap

herav: filter for urealisert gevinst 468

herav:…

57 Sum regulatoriske justeringer i tilleggskapital                              -   

Sum rad 52 t.o.m. 54, rad 

55 og 56

58 Tilleggskapital                     40.000 

Rad 51 pluss rad 57 hvis 

beløpet i rad 57 er 

negativt, ellers minus

59 Ansvarlig kapital                   653.419 Sum rad 45 og rad 58



Pilar 3 – 2020 

 

 

 

59a Økning i beregningsgrunnlaget som følge av overgangsbestemmelser 472 (10) (b)

herav: beløp som ikke er trukket fra ren kjernekapital 469 (1) (b)

herav: beløp som ikke er trukket fra annen godkjent kjernekapital

herav: beløp som ikke er trukket fra tilleggskapital

60 Beregningsgrunnlag               3.172.507 

Kapitaldekning og buffere

61 Ren kjernekapitaldekning 18,2 % 92 (2) (a)

62 Kjernekapitaldekning 19,3 % 92 (2) (b)

63 Kapitaldekning 20,6 % 92 (2) (c)

64 Kombinert bufferkrav som prosent av beregningsgrunnlaget                   206.213 

CRD 128, 129, 130, 131 og 

133

65 herav: bevaringsbuffer                     79.313 

66 herav: motsyklisk buffer                     31.725 

67 herav: systemrisikobuffer                     95.175 

67a herav: buffer for andre systemviktige institusjoner (O-SII-buffer)                              -   CRD 131

68 Ren kjernekapital tilgjengelig for oppfyllelse av bufferkrav                   399.619 CRD 128

69 Ikke relevant etter EØS-regler

70 Ikke relevant etter EØS-regler

71 Ikke relevant etter EØS-regler

Kapitaldekning og buffere

72

Beholdninger av ansvarlig kapital i andre selskaper i finansiell sektor der 

institusjonen har en ikke vesentlig investering, som samlet er under grensen på 10 

%. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner.                              -   

36 (1) (h), 45, 46, 472 (10), 

56 (c), 59, 60, 66 (c), 69 og 

70

73

Beholdninger av ren kjernekapital i andre selskaper i finansiell sektor der 

institusjonen har en vesentlig investering, som samlet er under grensen på 10 %. 

Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner.                              -   36 (1) (i), 45 og 48

74 Tomt felt i EØS

75

Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller redusert med utsatt skatt 

som kan motregnes, som er under grensen på 10 %.                              -   36 (1) (c), 38 og 48

Grenser for medregning av avsetninger i tilleggskapitalen

76 Generelle kredittrisikoreserver                              -   62

77 Grense for medregning av generelle kredittrisikoreserver i tilleggskapitalen 62

78 Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap 62

79

Grense for medregning i tilleggskapitalen av overskytende regnskapsmessige 

nedskrivninger 62

Kapitalinstrumenter omfattet av overgangsbestemmelser

80

Grense for medregning av rene kjernekapitalinstrumenter omfattet av 

overgangsbestemmelser 484 (3) og 486 (2) og (5)

81 Overskytende ren kjernekapital omfattet av overgangsbestemmelser                              -   484 (3) og 486 (2) og (5)

82

Grense for medregning av fondsobligasjonskapital omfattet av 

overgangsbestemmelser 484 (4) og 486 (3) og (5)

83 Overskytende fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 484 (4) og 486 (3) og (5)

84

Grense for medregning av ansvarlig lånekapital omfattet av 

overgangsbestemmelser 484 (5) og 486 (4) og (5)

85 Overskytende ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser 484 (5) og 486 (4) og (5)


