




 

 

Banken inngår ikke i rapporteringspliktig konsern slik at all rapportering er på banknivå.  
 

 

 

http://www.jaerensparebank.no/




 

Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper. 

Banken har en eierandel på 5,03 % i Eika Gruppen AS og på 5,95 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 1.696.725                

Kjernekapital 1.835.915                

Ansvarlig kapital 2.085.300                

Beregningsgrunnlag 9.503.560                

Kapitaldekning i % 21,94 %

Kjernekapitaldekning 19,32 %

Ren kjernekapitaldekning i % 17,85 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 8,50 %

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 330.819                          

Bevaringsbuffer (2,50 %) 183.788                          

Motsyklisk buffer (2,50 %) 183.788                          

Systemrisikobuffer (3,00 %) 220.546                          

Sum kombinert bufferkrav til ren kjernekapital (12,5 %) 918.941                   

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 451.164                          

http://www.jaerensparebank.no/


 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 39.225                  39.225                  

Lønnstakere o.l. 8.145.215             1.008.740             19.269                  9.173.224             

Næringssektor fordelt:

Primærnæring 2.243.303             253.079                16.331                  2.512.713             

Produksjonsbedrifter 43.048                  26.048                  5.861                   74.956                  

Bygg/anlegg 369.035                84.533                  37.960                  491.528                

Handel/hotell/restaurant 76.584                  37.607                  11.507                  125.698                

Finans/eiendom 956.050                21.073                  31.764                  1.008.887             

Tjenesteytende næringer 78.742                  19.763                  2.118                   100.624                

Transport/kommunikasjon 39.821                  5.874                   6.704                   52.399                  

Øvrige 226.242                226.242                

Kredittinstitusjoner 1.618.121             56.919                  1.675.040             

Sum 13.835.385       1.456.718         188.431            15.480.534       

Herav Rogaland 11.608.380              1.430.106                130.813                   13.169.299              

Resten av Norge 2.042.599                26.568                     57.619                     2.126.785                

Utlandet 184.406                   44                           184.450                   

Gjennomsnitt 13.611.243       1.472.045         192.300            15.275.588       

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

Utlån og fordringer 748.043                123.899                556.203                2.600.781             9.806.457             13.835.385       

Ubenyttede rammer 1.456.718             -                       1.456.718         

Garantier 188.431                -                       188.431            

Sum 748.043            123.899            2.012.921         2.789.213         9.806.457         -                              15.480.534       



 

 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning Avsetninger på garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 16.637                  14.723                  5.183                   (2.733)                  

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Primærnæring 25.872                  15.151                  7.189                   (221)                     

Produksjonsbedrifter 811                      343                      343                      

Bygg/anlegg 7.799                   13.492                  4.795                   842                      

Handel/hotell/restaurant (2.000)                  

Finans/eiendom 1.210                   731                      731                      

Tjenesteytende næringer 1.000                   201                      (199)                     

Transport/kommunikasjon 667                      425                      122                      122                      

Sum 50.974              46.812              18.563              (3.116)              -                  -                              

Herav Rogaland 50.974                  46.812                  18.563                  (3.116)                  

Resten av Norge

Utlandet

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap
Tapsavsetninger pr. 01.01.2019 3.649               6.307               21.990              

Overføringer:

Overføringer til steg 1 549                         -2.638                     

Overføringer til steg 2 -303                        2.096                      

Overføringer til steg 3 -1                            -63                          1.753                      

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 279                         121                         3.490                      

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden -754                        -2.172                     -4.756                     

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet) 768                         1.191                      -3.913                     

Endringer i modell eller risikoparametre

Konstaterte tap

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Tapsavsetninger pr. 31.12. 4.186                      4.842                      18.564                     

Endringer i tapsavsetning siste år (beløp i tusen kroner)



 

 

 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant Andel sikret med garantier

Stater og sentralbanker 69.866                     69.866                     0 % 0 %

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 174.935                   176.011                   0 % 0 %

Offentlige foretak 20.666                     20.666                     0 % 0 %

Institusjoner 404.064                   404.064                   0 % 0 %

Foretak 2.369.978                2.367.749                0 % 0 %

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 11.205.703              11.205.703              89 % 0 %

Forfalte engasjementer 42.290                     42.290                     0 % 0 %

Obligasjoner med fortrinnsrett 564.426                   564.426                   0 % 0 %

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 648.095                   648.095                   0 % 0 %

Andeler i verdipapirfond 17.110                     17.110                     0 % 0 %

Egenkapitalposisjoner  194.174                   194.174                   349.645                   0 % 0 %

Øvrige engasjementer 282.361                   268.799                   0 % 0 %

Sum 15.993.668       15.978.953       349.645            -                  

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 1.164.126                758.214                   758.214                   

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 564.426                   563.321                   563.321                   

herav: sikrede verdipapirer (ABS)

herav: utstedt av offentlig forvaltning 195.600                   194.893                   194.893                   

herav: utstedt av finansielle foretak 404.100                   -                          

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak

Sum 1.164.126         -                  758.214            -                  758.214            

Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler
Virkelig verdi av ikke-

sikkerhetsstilte eiendeler



 

 

 

Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert gevinst/

-tap i perioden

Urealisert gevinst/

-tap 

Herav medregnet i 

kjernekapital

Herav medregnet

i tilleggskapital

Aksjer og andeler - gevintsformål 17.555                     17.555                     9.739                      119                         

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 17.555                     17.555                     9.739                      119                         

Aksjer og andeler - strategisk formål 534.782                   534.782                   96.556                     96.556                     

- børsnoterte aksjer 14.897                     14.897                     12.150                     12.150                     

- andre aksjer og andeler 519.885                   519.885                   725                         84.406                     84.406                     



 

 

 



 



Banken eksponeres for ulike typer risiko.  De viktigste er: 
 

Adm. 

banksjef

Risikostyring 
Compliance 
(uavhengig kontroll) 

Styret
Beslutter 

rammer

Forretnings-

områder

Sørge for 

gjennomføring

Kontroll

Rapporter fra: 
Risikostyring 

Compliance -



 

• 

• 

• 

• 

 



 
Nærmere beskrivelse av modellen er gitt i note 3 i bankens årsregnskap for 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risikoklasse Min. PD Maks. PD

1 0,00 % 0,10 %

2 0,10 % 0,25 %

3 0,25 % 0,50 %

4 0,50 % 0,75 %

5 0,75 % 1,25 %

6 1,25 % 2,00 %

7 2,00 % 3,00 %

8 3,00 % 5,00 %

9 5,00 % 8,00 %

10 8,00 % 100,00 %

11 Mislighold

12 Tapsutsatt



Fordeling på risikoklasse 2019: 
 

 



 

Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å være i stand til å innfri sine forpliktelser eller ikke evne å finansiere 
eiendeler, herunder ønsket vekst, uten vesentlige økte kostnader. 

 

 

 



 

Markedsrisikoen er risikoen for tap som skyldes endringer i renter, aksje-/verdipapirkurser og valutakurser.  
Markedsrisiko oppstår hovedsakelig i forbindelse med bankens investeringer i verdipapirer og som følge av 
fundingsaktiviteten, samt rente- og valutahandel. 
 

Markeds risiko styres og overvåkes med bakgrunn i rammer vedtatt av styret gjennom bankens 
markedsstrategi. Markedsstrategien gjennomgås og revideres årlig. 
 

- Bankens eksponering i egenkapitalmarkedet ( ref punkt 5) utover eierinteresse i Eika Gruppen med 
179,8 mill., Eika Boligkreditt med 303,5 mill og Vipps med 18,4 mill er kr 51,1 mill . 

- Durasjonen på obligasjonsporteføljen er 0,13 pr. 31.12.2019. I følge rammen skal ikke banken ha 

mer enn 0,50 i durasjon på obligasjonsporteføljen. 

- Bankens transaksjoner i utenlandsk valuta er ubetydelig. 

 

Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller 
systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 
 

Sentralt i bankens overordnede styring og kontroll av operasjonell risiko er bankens årlige vurdering av 
strategiske risikoer og risikoer knyttet til de ulike forretnings- og støtteprosesser.  Denne vurderingen 
danner grunnlaget for fastsettelse av kontrolltiltak relatert til de identifiserte risikoer.  

 
Det operative ansvaret for styring og kontroll av operasjonell risiko og således også kvaliteten i bankens 
drift, ligger hos den enkelte linjeleder. Linjelederne avgir årlig en bekreftelse av internkontrollen der det 
rapporteres oppover i organisasjonen om statusen på internkontrollen innenfor den enkelte 
organisatoriske enhet.  Bekreftelsen danner grunnlaget for forbedringstiltak på identifiserte områder. 

 
I tillegg foretas en løpende gjennomgåelse av anbefalinger fra intern og ekstern revisor som grunnlag for 
implementering av forbedringstiltak på reviderte områder.  



 



 

Ren kjernekapital Kjernekapitaldekning Kapitaldekning

Minimum Pilar 1 4,5 % 6,0 % 8,0 %

Bevaringsbuffer 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Systemrisikobuffer 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Motsyklisk buffer 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Sum Pilar 1 + buffere 12,5 % 14,0 % 16,0 %

Pilar 2 krav 2,2 % 2,2 % 2,2 %

Kapitalkrav 14,7 % 16,2 % 18,2 %

Mål 16,0 % 17,5 % 19,5 %

Faktisk 31.12.2019 18,6 % 20,0 % 22,7 %

Ren kjernekapital Kjernekapitaldekning Kapitaldekning

Mål 15,5 % 17,0 % 19,0 %

Faktisk 31.12.2019 17,9 % 19,3 % 21,9 %



 

 

Skjema fo r o ffent liggjø ring av de vikt igste avtalevilkårene fo r kapitalinstrumenter

1 Utsteder Jæren Sparebank

2

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

identifikasjonskode for rettede emisjoner) NO0010359433

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet, Norsk

B ehandling etter kapitalregelverket

4 Regler som gjelder i overgangsperioden Ren kjernekapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Ren kjernekapital

6 M edregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og Selskapsnivå

7 Instrumenttype (typer skal spesifiseres for hver jurisdiksjon) Ordinær egenkapitalbeviskapital

8 Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste 123,313

9 Instrumentets nominelle verdi 123,313

9a Emisjonskurs 110

9b Innløsningskurs N/A

10 Regnskapsmessig klassifisering Egenkapital

11 Opprinnelig utstedelsesdato 03.05.2007

12 Evigvarende eller tidsbegrenset Evigvarende

13 Opprinnelig forfallsdato N/A

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet N/A

15 Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og N/A

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett N/A

R enter/ utbytte

17 Fast eller flytende rente/utbytte Flytende

18 Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente N/A

19 Vilkår om at det ikke kan betales utbytte hvis det ikke er betalt rente på N/A

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

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

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse N/A

22 Ikke-kumulativ eller kumulativ N/A

Ko nvertering/ nedskrivning

23 Konvertibel eller ikke konvertibel N/A

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering N/A

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis N/A

26 Hvis konvertibel, konverteringskurs N/A

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri N/A

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

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

30 Vilkår om nedskrivning N/A

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning N/A

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis N/A

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

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen N/A

35 Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har Fondsobligasjonslån

36 Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter overgangsperioden N/A

37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav N/A



Skjema fo r o ffent liggjø ring av de vikt igste avtalevilkårene fo r kapitalinstrumenter

1 Utsteder Jæren Sparebank

2

Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller B loombergs identifikasjonskode for 

rettede emisjoner) NO0010774060

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet, Norsk

B ehandling etter kapitalregelverket

4 Regler som gjelder i overgangsperioden Tilleggskapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Tilleggskapital

6 M edregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og (del)konsolidert nivå Selskapsnivå

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

8 Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste rapporteringsdato) 100

9 Instrumentets nominelle verdi 100

9a Emisjonskurs 100

9b Innløsningskurs 100

10 Regnskapsmessig klassifisering Gjeld - amortisert kost

11 Opprinnelig utstedelsesdato 15.09.2016

12 Evigvarende eller tidsbegrenset Tidsbegrenset

13 Opprinnelig forfallsdato 15.09.2026

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet Ja

15 Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og innløsningsbeløp Første gang 15.09.2021

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett

15.03, 15.06, 15.09 og 15.12 

hvert år etter 15.09.21

R enter/ utbytte

17 Fast eller flytende rente/utbytte Flytende

18 Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente 3 mnd NIBOR + 2,80 %

19

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

(«dividend stopper») N/A

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

Delvis fleksibiltet. 

Rentebetalingsdato justeres 

i henhold til 

Bankdagkonvensjon

20b Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp) N/A

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse N/A

22 Ikke-kumulativ eller kumulativ N/A

Ko nvertering/ nedskrivning

23 Konvertibel eller ikke konvertibel N/A

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering N/A

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis N/A

26 Hvis konvertibel, konverteringskurs N/A

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri N/A

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

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

30 Vilkår om nedskrivning Ja

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning

Etter relevante regler i det til 

enhver tid gjeldende 

regleverk

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis Hel eller delvis

33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig Iht. gjeldende regler

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen Iht. gjeldende regler

35

Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har nærmeste bedre 

prioritet) Senior obligasjon

36 Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter overgangsperioden N/A

37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav N/A

Sett  N / A  hvis spø rsmålet  ikke er relevant .



Skjema fo r o ffent liggjø ring av de vikt igste avtalevilkårene fo r kapitalinstrumenter

1 Utsteder Jæren Sparebank

2

Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller B loombergs identifikasjonskode for 

rettede emisjoner) NO0010825292

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet, Norsk

B ehandling etter kapitalregelverket

4 Regler som gjelder i overgangsperioden Tilleggskapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Tilleggskapital

6 M edregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og (del)konsolidert nivå Selskapsnivå

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

8 Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste rapporteringsdato) 100

9 Instrumentets nominelle verdi 100

9a Emisjonskurs 100

9b Innløsningskurs 100

10 Regnskapsmessig klassifisering Gjeld - amortisert kost

11 Opprinnelig utstedelsesdato 20.06.2018

12 Evigvarende eller tidsbegrenset Tidsbegrenset

13 Opprinnelig forfallsdato 20.06.2028

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet Ja

15 Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og innløsningsbeløp Første gang 20.06.2023

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett

20.03, 20.06, 20.09 og 20.12 

hvert år etter 20.06.23

R enter/ utbytte

17 Fast eller flytende rente/utbytte Flytende

18 Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente 3 mnd NIBOR + 1,65 %

19

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

(«dividend stopper») N/A

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

Delvis fleksibiltet. 

Rentebetalingsdato justeres 

i henhold til 

Bankdagkonvensjon

20b Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp) N/A

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse N/A

22 Ikke-kumulativ eller kumulativ N/A

Ko nvertering/ nedskrivning

23 Konvertibel eller ikke konvertibel N/A

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering N/A

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis N/A

26 Hvis konvertibel, konverteringskurs N/A

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri N/A

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

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

30 Vilkår om nedskrivning Ja

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning

Etter relevante regler i det til 

enhver tid gjeldende 

regleverk

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis Hel eller delvis

33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig Iht. gjeldende regler

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen Iht. gjeldende regler

35

Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har nærmeste bedre 

prioritet) Senior obligasjon

36 Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter overgangsperioden N/A

37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav N/A

Sett  N / A  hvis spø rsmålet  ikke er relevant .



Skjema fo r o ffent liggjø ring av de vikt igste avtalevilkårene fo r kapitalinstrumenter

1 Utsteder Jæren Sparebank

2

Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller B loombergs 

identifikasjonskode for rettede emisjoner) NO0010822836

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet, Norsk

B ehandling etter kapitalregelverket

4 Regler som gjelder i overgangsperioden Annen godkjent kjernekapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Annen godkjent kjernekapital

6

M edregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og (del)konsolidert 

nivå Selskapsnivå

7 Instrumenttype (typer skal spesifiseres for hver jurisdiksjon) Fondsobligasjonskapital

8 Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste rapporteringsdato) 100

9 Instrumentets nominelle verdi 100

9a Emisjonskurs 100

9b Innløsningskurs 100

10 Regnskapsmessig klassifisering Egenkapital

11 Opprinnelig utstedelsesdato 23.05.2018

12 Evigvarende eller tidsbegrenset Evigvarende

13 Opprinnelig forfallsdato Ingen forfallsdato

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet Ja

15 Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og innløsningsbeløp Første gang 23.05.2023

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett

23.02, 23.05, 23.08 og 23.11 hvert år 

etter 23.05.23

R enter/ utbytte

17 Fast eller flytende rente/utbytte Flytende

18 Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente 3 mnd NIBOR + 3,50 %

19

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

(«dividend stopper») Ja

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

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

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse Nei

22 Ikke-kumulativ eller kumulativ Ikke-kumulativ

Ko nvertering/ nedskrivning

23 Konvertibel eller ikke konvertibel Konvertibel

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering

Obligasjonen kan konverteres til 

annen type gjeldende kjernekapital 

dersom Finanstilsynet eller annen 

kompetent o ffentlig myndighet 

instruerer slik konvertering i henhold 

til det det enhver tid gjeldende 

regelverk, herunder ved alvorlige 

former for so liditetssvikt  og hvor 

myndighetene vurderer konvertering 

som nødvendig for å unngå 

avvikling. 

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis N/A

26 Hvis konvertibel, konverteringskurs N/A

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri N/A

28 Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til Ren kjernekapital

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

30 Vilkår om nedskrivning Ja

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning

Obligasjonen kan nedskrives 

dersom Finanstilsynet eller annen 

kompetent o ffentlig myndighet 

instruerer slik nedskrivingi henhold 

til en hver tid gjeldende regelverk, 

herunder ved alvorlige former for 

so liditetssvikt  og hvor 

myndighetene vurderer nedskriving 

som nødvendig for å unngå 

avvikling. 

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis Hel eller delvis

33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig M idlertidig

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen

Etter nedskrivning av obligasjonen 

kan utsteder skrive opp 

obligasjonen i henhold til de enhver 

tid gjeldende regler for oppskrivning

35

Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har nærmeste bedre 

prioritet) Ansvarlig lånekapital

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

37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav N/A

Sett  N / A  hvis spø rsmålet  ikke er relevant .



 

R en kjernekapital: Instrumenter o g o pptjent  kapital

 (A) 

Beløp på datoen for 

o ffentlig-gjøring 

(B)

Referanser til artikler i forordningen 

(CRR)

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

Innbetalt egenkapitalbevis (JAEREN)                                    122.940 

Overskurs                                   425.285 

herav: instrumenttype 3

2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater                                   994.904 26 (1) (c)

3 Akkumulerte andre inntekter og kostnader og andre fond o.l.                                     95.426 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 M inoritetsinteresser 84

5a Revidert delårsoverskudd fratrukket påregnelig skatt mv. og utbytte                                     99.439 26 (2)

6 R en kjernekapital fø r regulato riske justeringer                  1.737.994 Sum rad 1 t .o .m. 5a

R en kjernekapital: R egulato riske justeringer

7 Verdijusteringer som følge av kravene om                                       -1.273 34 og 105

8 Immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt (negativt beløp)                                      -16.971 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)                                 -349.645 

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)

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 regulato riske justeringer i ren kjernekapital                   -367.889 

Sum rad 7 t .o .m. 20a, 21, 22, 

25a, 25b, 26 o g 27

29 R en kjernekapital                   1.370.105 

R ad 6 pluss rad 28 hvis 

belø pet  i rad 28 er negat ivt , 

e llers minus



A nnen go dkjent  kjernekapital: Instrumenter

30 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond                                    100.000 51 og 52

31 herav: klassifisert som egenkapital etter gjeldende regnskapsstandard                                    100.000 

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 A nnen go dkjent  kjernekapital fø r regulato riske justeringer                     100.000 Sum rad 30, 33 o g 34

A nnen go dkjent  kjernekapital: R egulato riske 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 regulato riske justeringer i annen go dkjent  kjernekapital                              -    

Sum rad 37 t .o .m. 41 o g rad 

42

44 A nnen go dkjent  kjernekapital                     100.000 

R ad 36 pluss rad 43. Gir 

f radrag fo rdi belø pet  i rad 43 

er negat ivt

45 Kjernekapital                   1.470.105 Sum rad 29 o g rad 44



T illeggskapital: instrumenter o g avsetninger

46 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond                                   200.000 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 T illeggskapital fø r regulato riske justeringer                    200.000 

Sum rad 46 t .o .m. 48 o g rad 

50

T illeggskapital: R egulato riske 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 regulato riske justeringer i t illeggskapital                              -    

Sum rad 52 t .o .m. 54, rad 55 

o g 56

58 T illeggskapital                    200.000 

R ad 51 pluss rad 57 hvis 

belø pet  i rad 57 er negat ivt , 

e llers minus

59 A nsvarlig kapital                   1.670.105 Sum rad 45 o g rad 58



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 B eregningsgrunnlag                  7 .351.528 

Kapitaldekning o g buffere

61 Ren kjernekapitaldekning 18,64 % 92 (2) (a)

62 Kjernekapitaldekning 20,00 % 92 (2) (b)

63 Kapitaldekning 22,72 % 92 (2) (c)

64 Kombinert bufferkrav som prosent av beregningsgrunnlaget 12,50 % CRD 128, 129, 130, 131 og 133

65 herav: bevaringsbuffer 2,50 %

66 herav: motsyklisk buffer 2,50 %

67 herav: systemrisikobuffer 3,00 %

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

68 Ren kjernekapital tilgjengelig for oppfyllelse av bufferkrav 14,14 % CRD 128

69 Ikke relevant etter EØS-regler

70 Ikke relevant etter EØS-regler

71 Ikke relevant etter EØS-regler

Kapitaldekning o g 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 fo r medregning av avsetninger i t illeggskapitalen

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 o mfattet  av o vergangsbestemmelser

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)




