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1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET
Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter
kapitalkravsforskriftens del IX (pilar 3). Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2016 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:

Selskaper som er delvis konsolidert – egenkapitalmetoden (tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet)

Bokført
Navn
Selbu Sparebankgården AS
Selbu Sparebankbygg AS
SEB Eiendom AS

Andel av

Forretnings-

Antall aksjer

verdi

Eierandel

stemmerett

kontor

Type virksomhet

12.928

12.048

100 %

100 %

480

1.871

100 %

100 %

2.480

2.548

62,5 %

62,5 %

Trondheim
Selbu
Selbu

Eiendom
Eiendom
Eiendom

Samtlige selskaper er konsolidert etter de samme prinsipper i regnskapsmessig sammenheng som
i kapitaldekningsmessig sammenheng.
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Tabellen nedenfor viser beregningsgrunnlag for kredittrisiko fordelt på de enkelte engasjementskategoriene
slik disse er definert i kapitalkravsforskriften. I tillegg vises kapitalkrav for motpartsrisiko og operasjonell
risiko og samlet beregningsgrunnlag
Spesifikasjon av ansvarlig kapital (tall i tusen NOK), minimumskrav til ansvarlig kapital (beløp i tusen kroner) og
beregningsgrunnlag:

Kapitaldekning

Morbank

Konsern

Sparebankens fond

369.427

369.427

4.120

4.120

373.547

373.547

-4.463

-4.463

-5

-294

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

-34.502

-34.518

Sum ren kjernekapital

334.577

334.272

49.883

49.883

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

-16.238

-16.245

Sum kjernekapital

368.222

367.910

40.000

40.000

-11.501

-11.506

28.499

28.494

396.721

396.404

29.904

29.904

Gavefond
Sum egenkapital
Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse
Fradrag for immaterielle eiendeler

Fondsobligasjoner

Ansvarlig lånekapital
Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.
Sum tilleggskapital
Netto ansvarlig kapital

Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)
Stater og sentralbanker
Lokale og regionale myndigheter (herunder
kommuner)
Institusjoner
Foretak
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom

70.805

70.805

342.736

324.707

1.279.879

1.236.148

Forfalte engasjementer

10.379

10.379

Obligasjoner med fortrinnsrett

10.848

10.848

Egenkapitalposisjoner

47.926

47.926

Øvrige engasjementer

174.258

236.218

1.966.735

1.966.935

174.648

174.648

2.141.383

2.141.583

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko
Beregningsgrunnlag for motpartsrisiko
Sum beregningsgrunnlag
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Kapitaldekning i %

18,53 %

18,51 %

Kjernekapitaldekning

17,20 %

17,18 %

Ren kjernekapitaldekning i %

15,62 %

15,61 %

Banken har per 31.12. et kombinert kapitalbufferkrav på kr 117,8 millioner:
Krav til ren kjernekapital pr 31.12.
Buffertype

i hele tusen

Bevaringsbuffer

53.535

Systemrisikobuffer
Kombinert bufferkrav

64.241
117.776

Banken har 368 millioner i ren kjernekapital tilgjengelig til å dekke det kombinerte kapitalbufferkravet.

3.3 Uvektet kjernekapitalandel
Uvektet kjernekapitalandel regnes ut fra beregnet kjernekapital med og uten overgangsordninger delt på
engasjementsbeløp for balanseførte og ikke balanseførte poster i kapitaldekningsoppgaven, justert for
konverteringsfaktorer (iht i CRR artikkel 429, nr 10
Uvektet kjernekapitalandel
Uvektet kjernekapitalandel (Kapital som kvalifiserer som kjernekapital)

8,59 %

Uvektet kjernekapitalandel (Inkludert kjernekapital omfattet av overgangsregler)

9,11 %

4. KREDITTRISIKO OG MOTPARTSRISIKO
4.1

Definisjon misligholdte engasjement:

Et engasjement anses for å være misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter
forfall eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at rammekreditten ble
overtrukket.

4.2

Metode for beregning av nedskrivninger

Nedskrivningsbeløpene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige
kontantstrømmer. I nåverdiberegningene benyttes løpende effektiv rente. Ved beregningen av de fremtidige
kontantstrømmene, vurderes sikkerhetene til påregnelig salgspris fratrukket salgskostnader.
Identifiseringen av tapsutsatte engasjement tar hovedsakelig utgangspunkt i tapshendelser som foreligger på balanse
dagen, men objektive bevis på manglende fremtidig oppgjørsevne hos debitor vurderes også. Banken foretar kvartalsvise
vurderinger av vesentlige engasjement med tanke på individuelle og gruppevise nedskrivninger.
Nedskrivning på grupper av utlån foretas med utgangspunkt i risikoklassifiseringen.
Nedskrivningen er fordelt på personmarked og bedriftsmarked.
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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.

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

Utlån og

Ubenyttede

fordringer

rammer

Eika Boligkreditt
Lønnstakere o.l.

2.494.813

120.998

Garantier

Sum

27.973

27.973

1.408

2.617.219

Utlandet

-

Næringssektor fordelt:
Primærnæring

114.796

Bergverksdrift og utvinning
Industri
El.,gass-,damp og varmtvannsforsyn.

12.280

154

127.230

632

200

0

832

47.547

5.076

27.450

80.073

48.245

5.000

0

53.774

129.489

33.880

20.053

183.422

42.871

6.404

4.499

53.774

Transport og lagring

4.345

928

3.067

8.340

Overnattings. og serveringsvirksomhet

1.210

197

0

1.407

992

0

332

1.324

Bygg og anlegg
Varehandel, rep.av motorvogner

Informasjon og kommunikasjon
Fin.- og forsikringsvirksomhet
Oms. og drift av fast eiendom
Faglig, vitensk. og teknisk tj.yting
Forretningsmessig tjenesteyting

4.323

1.000

0

5.323

357.447

7.550

6.570

371.567

9.040

3.582

1.963

14.585

10.745

721

75

11.541

-

0

0

28.427

Off.adm., trygdeord. underlagt off.forvaltn.
Undervisning

28.267

50

110

Helse- og sosialtjenester

8.970

203

61

Kulturell virk., underholdn. og fritidsaktiviteter

6.543

334

90

Annen tjenesteyting

1.248

630

199

2.077

199.033

94.004

3.731.771

Sentralbank

42.359

Kredittinstitusjoner

84.852
Sum

3.438.734

9.234
6.967

Selbu og Tydal

1.030.861

87.594

44.486

1.162.941

Stjørdal, Malvik og Trondheim

1.894.256

94.296

48.288

2.036.840

398.873

17.143

1.230

417.246

3.392.567

210.221

91.509

3.694.297

Resten av Norge
Utlandet
Gjennomsnitt2
1

Etter individuelle nedskrivninger

2

Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år
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Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.

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

Uten

Inntil

1-3

3-12

1 måned

måneder

måneder

1-5 år

Over 5 år

Utlån og fordringer

361.046

34.454

98.845

530.672

2.298.973

3.323.990

Ubenyttede rammer

80.421

101.925

199.033

94.004

-

94.004

624.676

2.400.898

Engasjementstyper

16.687

Garantier
Sum

441.467

34.454

115.532

løpetid

-

Sum

3.617.027

1 Etter individuelle nedskrivninger

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)
Resultatf.
Type motpart

Garantier

Misligholdte

Tapsutsatte

Samlede

nedskrivn.1

med

Avsetn. på

engasjement

engasjement

nedskrivninger1

siste år

avsetn.2

garantier

Offentlig forvaltning

-

-

-

-

-

-

Lønnstakere o.l.

11.729

2.325

4.642

1.396

-

-

Utlandet

0

0

0

0

-

-

-

-

3.144

1.404

-

-

-

-

-

1.997

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Næringssektor fordelt:
Jordbruk, skogbruk, fiske

-

Industriproduksjon
Bygg og anlegg
Varehandel, hotell/restaurant

2.114

Transport, lagring

1.404

Finans, eiendom,
forretningsmessige tjenester

11.824

4.000

Sosial og privat tjenesteyting

1.425

424

1.400

Sum

11.729

20.843

12.467

4.200

Selbu og Tydal

4.163

20.385

11.345

1.709

Stjørdal, Malvik og Trondheim

16.563

459

1.122

2.491

-

-

-

-

Resten av Norge
Utlandet
1

Kun individuelle nedskrivninger

2

Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.
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Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år (beløp
i tusen kroner)

Utlån

Garantier

16.666

-

Individuelle nedskrivninger på utlån
Individuelle nedskrivninger 01.01.
Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er
foretatt individuell nedskrivning

5.500

-

949

-

Nye individuelle nedskrivninger i perioden

1.973

-

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden

1.621

-

12.467

-

Utlån

Garantier

9.287

-

378

-

9.665

-

Utlån

Garantier

-4.200

-

-

-

378

-

Økte individuelle nedskrivninger i perioden

Individuelle nedskrivninger 31.12.

Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner)
Nedskrivninger på grupper av utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01.
Periodens nedskrivninger på grupper av utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12.

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen
kroner)
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier
Periodens endring i gruppeavsetninger
Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er
foretatt individuelle nedskrivninger

5.499

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er
foretatt individuelle nedskrivninger
Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap
Periodens tapskostnader

-

266

-

-103

-

1.840

-

Selbu Sparebank har pr. rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen påvirker
kapitaldekningen.
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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.

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

Benyttede

Andel

Andel

Engasjementsbeløp Engasjementsbeløp ratingbyrå

sikret med

sikret med

Engasjementskategorier
Stater og sentralbanker

før sikkerheter

etter sikkerheter

pant1

garantier1

42.359

42.359

ingen

er

-

-

Lokale og regionale myndigheter
149.521

149.521

ingen

-

-

Offentlige foretak

(herunder kommuner)

11.004

11.004

ingen

-

-

Multilaterale utviklingsbanker

10.044

10.044

ingen

-

-

ingen

-

-

Institusjoner

253.110

263.110

ingen

-

-

Foretak

393.939

376.222

ingen

-

-

ingen

-

-

Internasjonale organisasjoner

Massemarkedsengasjementer
Engasjementer med
pantesikkerhet i eiendom
Forfalte engasjementer

3.089.080

3.089.080

ingen

88 %

-

11.729

9.430

ingen

-

-

ingen

-

-

108.476

108.476

ingen

-

-

ingen

-

-

Høyrisiko-engasjementer
Obligasjoner med fortrinnsrett
Fordring på institusjoner og
foretak med kortsiktig rating
Andeler i verdipapirfond

ingen

-

-

Egenkapitalposisjoner

41.476

41.476

ingen

-

-

Øvrige engasjementer

186.430

184.094

ingen

-

-

4.297.168

4.284.816

Sum
1

-

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

engasjementsbeløp før sikkerheter.
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. Selbu Sparebank
benytter ikke kredittderivater.
Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Verdivurdering av sikkerheter tar utgangspunkt i
sikkerhetens markedsverdi.
Banken foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.
Verdivurdering av sikkerheter tar utgangspunkt i sikkerhetens markedsverdi. Sikkerhetsobjekter som er ukjente for oss,
skal dokumentere sin verdi gjennom offentlig takst. På eiendommer i vårt primærmarked benyttes, i tillegg til takst,
bankens egen markedskunnskap ved fastsettelse av verdi.
Verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige endringer i markedet, og minst hvert tredje år.
Det tas hensyn til konsentrasjonsrisiko i bankens ICAAP, likevel slik at konsentrasjonsrisiko som følge av konsentrasjon av
typer av sikkerheter ikke eksplisitt tilordnes kapitalbehov.
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Selbu Sparebank har pr. 31.12. ingen avtaler vedr. finansielle derivater.

Selbu Sparebank har identifisert følgende kilder til renterisiko:


Utlån til kunder/andre banker



Rentebærende plasseringer i verdipapirer



Innskudd fra kunder



Rentebærende verdipapirgjeld



Annen rentebærende gjeld

Renterisiko på utlån til kunder oppstår i tilknytning til både flytende og fastforrentede utlån. I henhold til
finansavtaleloven (gjeldende for privatpersoner) har banken en varslingsfrist på 6 uker før en eventuell
renteøkning på utlån kan iverksettes.

Selbu Sparebank har ikke rentebinding på innskudd og utlånsporteføljen av betydning. I bankens
markedspolicy, vedtatt 30.09.2016, står det at bankens samlede renterisiko kan makismalt utgjøre 3,5
MNOK. Dette beregnes som samlet estimert verdiendring for alle rentebærende poster og rentederivater ved
ett prosentpoengs endring i alle renter (parallellskift i rentekurven). Beholdning uten renteberegning tas ikke
med i beregningen. Renterisiko er 1,5 MNOK pr 31.12.

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) er bankens egen prosess for å vurdere bankens
kapitalbehov. Denne kapitalbehovsvurderingen skal være fremoverskuende, og dette innebærer at
kapitalbehovet skal vurderes i forhold til bankens nåværende og fremtidig risikoprofil. Det er derfor et
overordnet prinsipp at banken i tillegg til å beregne behovet ut fra gjeldende eksponering (eventuelt rammer)
også må vurdere kapitalbehovet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer m.v.

Fremtidige tap kan deles inn i forventede tap og uventede tap. Forventede tap kan betraktes som en
driftskostnad og forutsettes dekket over den løpende driften. Den løpende driften kan også betraktes som et
førstelinjeforsvar mot uventede tap. I kapitalbehovsvurderingen legges det imidlertid til grunn at uventede
tap ikke dekkes over driften, med skal dekkes av kapital. Kapitalbehovsvurderingen innebærer følgelig at
banken beregner hvor mye kapital som trengs for å dekke opp for fremtidige uventede tap.

Disse beregningene gjøres på ulike måter for ulike risikoer, og er basert på ulike forutsetninger. Det er en
implisitt forutsetning om at det ikke beregnes kapital som dekker alle tenkelige tapsutfall. Det er imidlertid
benyttet konservative forutsetninger i beregningene.

Ved beregning av samlet kapitalbehov (for alle risikoene) kan det argumenteres for at de ulike risikoene ikke
vil materialisere seg samtidig, og at det derfor eksisterer diversifikasjonseffekter som innebærer at det
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samlede kapitalbehovet er lavere enn summen av kapitalbehovet for de enkelte risikoene. Banken har
imidlertid valgt å legge en konservativ tilnærming til grunn, og ser derfor bort fra slike effekter.

Med risikotoleranse forstås størrelsen på den risikoen banken er villig til å ta i sin virksomhet for å nå sine
mål. Risikotoleransen kommer til uttrykk i rammeverket for virksomheten, herunder i begrensninger i
vedtekter, policyer, fullmakter, retningslinjer og rutiner. For noen av risikoene er det vanlig å fastsette
kvantitative begrensinger på risiko, for eksempel kvantitative rammer for markedsrisiko, rammer for store
engasjement, rammer for eksponering mot enkeltbransjer osv. For andre risikotyper er det mer naturlig å
benytte kvalitative begrensninger. Slike begrensninger angir hvor langt man er villig til å strekke seg på
enkeltrisikoer, og representerer derfor en beskrivelse av risikotoleransen for disse enkeltrisikoene. Bankens
risikotoleranse er forsøkt reflektert i kapitalbehovet som beregnes for hver enkelt risiko.

I fastsettingen av bankens kapitalmål inngår bankens internt beregnede kapitalbehov, men banken gjør i
tillegg en vurdering av forventninger og krav fra bankens omgivelser. Bankens overordnede risikotoleranse
innebærer at kapitalmålet alltid vil være høyere enn bankens internt beregnede kapitalbehov.

Styret har behandlet ICAAP med endelig vedtak 06.12.2016. Bankens administrasjon har forberedt
dokumentet, og styret har gjennom diskusjoner i styremøtene konkludert på bankens kapitalbehov med
nødvendige tiltak. Risiko- og revisjonsutvalget har forberedt behandlingen i styret.
Banken benytter maler utarbeidet av Eika Gruppen (Eika ViS) som utgangspunkt for bankens risikostyring,
herunder utarbeidelse av både grunnlaget for kapitalbehovsvurderingen og selve ICAAP-rapporten.

Bankens interne kapitalbehovsvurdering innebærer en analyse og beregning av kapitalbehov for følgende
risikoer:



Kredittrisiko



Likviditetsrisiko



Markedsrisiko



Operasjonell risiko



Konsentrasjonsrisiko



Eiendomsprisrisiko



Forretningsrisiko



Omdømmerisiko



Strategisk risiko

Beregning av kapitalbehov for enkeltrisikoer gjøres ved hjelp av ulike metoder, herunder bruk av stresstester i
form av følsomhetsanalyser. I slike følsomhetsanalyser fokuseres det på betydningen av endringer i én enkelt
variabel. I tillegg gjennomfører banken stresstesting i form av scenarioanalyse som er ment å vise
betydningen for banken samlet sett av samtidige endringer i flere relevante faktorer. Banken gjennomfører
også egne stresstester av likviditetsrisiko.
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1 Utsteder
Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs
2 identifikasjonskode for rettede emisjoner)
3 Gjeldende lovgivning for instrumentet,
4 Regler som gjelder i overgangsperioden
5 Regler som gjelder etter overgangsperioden
Medregning på selskaps- eller (del konsolidert nivå), selskaps- og
6 (del)konsolidert nivå
7 Instrumenttype (typer skal spesifieres for hver jurisdiksjon)
Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste
8 rapporteringsdato)
9 Instrumentets nominelle verdi
10 Emisjonskurs
11 Opprinnelig utstedelsesdato
12 Evigvarende eller tidsbegrenset
13 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet
Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og
14 innløsningsbeløp

Selbu Sparebank

Selbu Sparebank

NO0010673130
NO0010776941
Sparebankloven/
Sparebankloven/
Finansieringsvirksomhetsloven Finansieringsvirksomhetsloven
Annen godkjent kjernekapital
Annen godkjent kjernekapital

Tilleggskapital
Tilleggskapital

Selskapsnivå
Fondsobligasjon

Selskapsnivå
Ansvarlig lånekapital

49.767.000,00
50.000.000,00
100.000,00
11.03.2013
Evigvarende
ja

40.000.000,00
40.000.000,00
100.000,00
20.10.2016
Tidsbegrenset
ja

26.03.2018

20.10.2026

Flytende
3 mndr. Nibor + 4,75

Flytende
3 mndr.Nibor + 2,9

17 Fast eller flytende rente/utbytte
18 Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente
Vilkår om at det ikke kan betales utbytte hvis det ikke er betalt rente på
19 instrumentet («dividend stopper»)
20a Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til tidspunkt)
20b Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp)
21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse
22 Ikke-kumulativ eller kumulativ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Konvertibel eller ikke konvertibel
Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering
Hvis konvertibel, hel eller delvis
Hvis konvertibel, konverteringskurs
Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri
Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til
Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til
Vilkår om nedskrivning
Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning
Hvis nedskrivning, hel eller delvis
Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig
Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen
Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har
35 nærmeste bedre prioritet)
Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter
36 overgangsperioden
37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav
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(A)
Beløp på datoen
for offentliggjøring

1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond
herav: instrumenttype 1
herav: instrumenttype 2
herav: instrumenttype 3
2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater

373.547

3 Akkumulerte andre inntekter og kostnader og andre fond o.l.
3a Avsetning for generell bankrisiko

4 Rene kjernekapitalinstrumenter omfattet av overgangsbestemmelser
Statlige innskudd av ren kjernekapital omfattet av overgangsbestemmelser
5 Minoritetsinteresser

5a Revidert delårsoverskudd fratrukket påregnelig skatt mv. og utbytte

7 Verdijusteringer som følge av kravene om

8 Immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt (negativt beløp)

-5

9 Tomt felt i EØS
Utsatt skattefordel som ikke skyldes midlertidige forskjeller redusert med
10 utsatt skatt som kan motregnes (negativt beløp)

11 Verdiendringer på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring
Positive verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7
12 (tas inn som negativt beløp)
Økning i egenkapitalen knyttet til fremtidig inntekt grunnet verdipapiriserte
13 eiendeler (negativt beløp)
Gevinster eller tap på gjeld målt til virkelig verdi som skyldes endringer i
14 egen kredittverdighet

15 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (negativt beløp)
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Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egne rene
16 kjernekapitalinstrumenter (negativt beløp)
Beholdning av ren kjernekapital i annet selskap i finansiell sektor som har en
17 gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp)

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
18 er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)

-34.502

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
19 tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)

20 Tomt felt i EØS

20a Poster som alternativt kan få 1250 % risikovekt (negativt beløp),
herav: kvalifiserte eiendeler i selskap utenfor finansiell sektor (negativt
20b beløp)
20c herav: verdipapiriseringsposisjoner (negativt beløp)
20d herav: motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet (negativt beløp)
Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller og som overstiger
unntaksgrensen på 10 %, redusert med utsatt skatt som kan motregnes
21 (negativt beløp)
22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp)
herav: direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital i
andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig
23 investering (negativt beløp)

24 Tomt felt i EØS
25
25a
25b
26

herav: utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller (negativt
beløp)
Akkumulert underskudd i inneværende regnskapsår (negativt beløp)
Påregnelig skatt relatert til rene kjernekapitalposter (negativt beløp)
Justeringer i ren kjernekapital som følge av overgangsbestemmelser

Overgangsbestemmelser for regulatoriske filtre relaterte til urealiserte
26a gevinster og tap
herav: filter for urealisert tap 1
herav: filter for urealisert tap 2
herav: filter for urealisert gevinst 1 (negativt beløp)
herav: filter for urealisert gevinst 2 (negativt beløp)
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Beløp som skal trekkes fra eller legges til ren kjernekapital som følge av
26b overgangsbestemmelser for andre filtre og fradrag
herav: …

27 Overskytende fradrag i annen godkjent kjernekapital (negativt beløp)

30 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond
31 herav: klassifisert som egenkapital etter gjeldende regnskapsstandard
32 herav: klassifisert som gjeld etter gjeldende regnskapsstandard

49.883

33 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser
Statlige innskudd av fondsobligasjonskapital omfattet av
overgangsbestemmelser
Fondsobligasjonskapital utstedt av datterselskaper til tredjeparter som kan
34 medregnes i annen godkjent kjernekapital
35 herav: instrumenter omfattet av overgangsbestemmelser

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egen
37 fondsobligasjonskapital (negativt beløp)
Beholdning av annen godkjent kjernekapital i annet selskap i finansiell
38 sektor som har en gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp)
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
39 er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)

-16.238

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
40 (negativt beløp)
Justeringer i annen godkjent kjernekapital som følge av
41 overgangsbestemmelser
Fradrag som skal gjøres i annen godkjent kjernekapital, i stedet for ren
41a kjernekapital, som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp)
herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje
Fradrag som skal gjøres i annen godkjent kjernekapital, i stedet for
41b tilleggskapital, som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp)
herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje
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Beløp som skal trekkes fra eller legges til annen godkjent kjernekapital som
41c 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)

46 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond

40.000

47 Tilleggskapital omfattet av overgangsbestemmelser
Statlige innskudd av tilleggskapital omfattet av overgangsbestemmelser
Ansvarlig lånekapital utstedt av datterselskaper til tredjeparter som kan
48 medregnes i tilleggskapitalen
49 herav: instrumenter omfattet av overgangsbestemmelser

50 Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap

Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egen ansvarlig lånekapital
52 (negativt beløp)
Beholdning av tilleggskapital i annet selskap i finansiell sektor som har en
53 gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp)
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
54 er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)
54a herav: nye beholdninger som ikke omfattes av overgangsbestemmelser

-11.501

herav: beholdninger fra før 1. januar 2013 omfattet av
54b overgangsbestemmelser
Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre
selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering.
55 Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)
Justeringer i tilleggskapital som følge av overgangsbestemmelser (negativt
56 beløp)
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Fradrag som skal gjøres i tilleggskapital, i stedet for ren kjernekapital, som
56a følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp)
herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje
Fradrag som skal gjøres i tilleggskapital, i stedet for annen godkjent
56b kjernekapital, som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp)
herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje
Beløp som skal trekkes fra eller legges til tilleggskapitalen som følge av
56c overgangsbestemmelser for filtre og andre fradrag
herav: filter for urealisert tap
herav: filter for urealisert gevinst
herav:…

59a Økning i beregningsgrunnlaget som følge av overgangsbestemmelser
herav: beløp som ikke er trukket fra ren kjernekapital
herav: beløp som ikke er trukket fra annen godkjent kjernekapital
herav: beløp som ikke er trukket fra tilleggskapital

61 Ren kjernekapitaldekning

15,62 %

62 Kjernekapitaldekning

17,20 %

63 Kapitaldekning

18,53 %

64 Kombinert bufferkrav som prosent av beregningsgrunnlaget

13,90 %

65
66
67
67a

herav:
herav:
herav:
herav:

bevaringsbuffer
motsyklisk buffer
systemrisikobuffer
buffer for andre systemviktige institusjoner (O-SII-buffer)

2,50 %
1,50 %
3,00 %

68 Ren kjernekapital tilgjengelig for oppfyllelse av bufferkrav

69 Ikke relevant etter EØS-regler

70 Ikke relevant etter EØS-regler
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71 Ikke relevant etter EØS-regler

Beholdninger av ansvarlig kapital i andre selskaper i finansiell sektor der
institusjonen har en ikke vesentlig investering, som samlet er under grensen
72 på 10 %. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner.
Beholdninger av ren kjernekapital i andre selskaper i finansiell sektor der
institusjonen har en vesentlig investering, som samlet er under grensen på
73 10 %. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner.

74 Tomt felt i EØS
Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller redusert med utsatt
75 skatt som kan motregnes, som er under grensen på 10 %.

76 Generelle kredittrisikoreserver

-

77 Grense for medregning av generelle kredittrisikoreserver i tilleggskapitalen
78 Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap
Grense for medregning i tilleggskapitalen av overskytende
79 regnskapsmessige nedskrivninger

Grense for medregning av rene kjernekapitalinstrumenter omfattet av
80 overgangsbestemmelser
81 Overskytende ren kjernekapital omfattet av overgangsbestemmelser

-

Grense for medregning av fondsobligasjonskapital omfattet av
82 overgangsbestemmelser
83 Overskytende fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser
Grense for medregning av ansvarlig lånekapital omfattet av
84 overgangsbestemmelser
85 Overskytende ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser
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