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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 2015 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. 

 

 

Arendal og Omegns Sparekasse har ingen datterselskap eller tilknyttede selskaper. 

 

 

 

Dette dokumentet gir en presentasjon av risiko- og kapitalsituasjon i Arendal og Omegns Sparekasse. 

Dokumentet skal dekke de spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar III) som 

pålegges banken i nytt kapitaldekningsregelverk (Basel II).  

Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: 

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital 

De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene for henholdsvis kredittrisiko, 

markedsrisiko og operasjonell risiko er vist i figuren nedenfor  

 

             

             

             

             

  

           

Markedsrisiko 

Operasjonell risiko Basis 

Standard 

Standard Kredittrisiko 
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Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging 

Banken skal ha en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil samt en strategi for å 

vedlikeholde sitt kapitalnivå. Tilsynsmyndighetene skal overvåke og evaluere bankens interne vurdering av 

kapitalbehov og tilhørende strategi. Tilsynet skal sette i verk passende tiltak dersom de ikke anser prosessen 

for å være tilfredsstillende. 

 

Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon  

Formålet med Pilar III er å supplere minimumskravene i Pilar I og den tilsynsmessige oppfølgingen i Pilar II. 

Pilar III skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig 

for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere bankens risikoprofil og kapitalisering samt 

styring og kontroll.  

Informasjonen skal offentliggjøres og oppdateres minimum årlig. For øvrig er banken pålagt å offentliggjøre 

informasjon som anses egnet til å påvirke beslutningen til brukere av informasjonen i forbindelse med 

økonomiske forhold, senest 30 dager etter at banken er eller burde vært klar over forholdet. Informasjonen 

skal offentliggjøres på Internett, og skal være tilgjengelig i minst fem år fra tidspunkt for offentliggjøring. 

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

 

 

Tabellen på neste side viser sammensetningen av ansvarlig kapital og 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.  



 

 

Pilar III  

Arendal og Omegns Sparekasse  

 

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX  Side 4 

 

 

Spesifikasjon av ansvarlig kapital, minimumskrav til ansvarlig kapital og beregningsgrunnlag (tall i tusen kroner).

Sparebankens fond 273.675

Gavefond 0

Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse 0

Fradrag for immaterielle eiendeler 0

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -27.116

Fondsobligasjoner 0

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. 0

Ansvarlig lånekapital 0

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. 0

Stater og sentralbanker 0

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 2.045

Offentlige foretak 0

Multilaterale utviklingsbanker 0

Internasjonale organisasjoner 0

Institusjoner 64.017

Foretak 18.251

Massemarkedsengasjementer 0

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 821.756

Forfalte engasjementer 6.385

Høyrisiko-engasjementer 0

Obligasjoner med fortrinnsrett 12.083

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 0

Andeler i verdipapirfond 0

Egenkapitalposisjoner  21.321

Øvrige engasjementer 156.202

CVA-tillegg 0

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 100.422

Beregningsgrunnlag for motpartsrisiko 0



 

 

Pilar III  

Arendal og Omegns Sparekasse  

 

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX  Side 5 

 

Banken har per 31.12.2015 et kombinert kapitalbufferkrav på kr 66,1 millioner: 

 

Banken har 246,6 millioner i ren kjernekapital tilgjengelig til å dekke det kombinerte kapitalbufferkravet. 

 

 

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). 

 

 

 

 

Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til 

å oppfylle sine forpliktelser. 

Kredittrisiko styres gjennom egne styringsdokumenter og bevilgningsreglement. 

Styret gjennomgår årlig bankens styringsdokumenter og bevilgningsreglement for utlånsvirksomheten.  

Gjennom styringsdokumentene defineres bankens kredittpolicy og det fastsettes overordnede mål for 

eksponering knyttet til portefølje, bransje og enkeltkunder.  Samlet danner dette grunnlaget for fastsettelse 

av ønsket risikoprofil.  Gjennom bevilgningsreglementet delegeres kredittfullmakt til banksjef innenfor visse 

rammer.  Banksjef kan videredeligere fullmakter.  De delegerte fullmaktene er relatert til 

enkeltengasjementers størrelse og risiko. 

Buffertype

Krav til ren 

kjernekapital pr 

31.12.2015                       

(i tusen kroner) 

Bevaringsbuffer 30.062

Systemrisikobuffer 36.074

Motsyklisk buffer Ikke aktuelt

Kombinert bufferkrav 66.137

Uvektet kjernekapitalandel 

Uvektet kjernekapitalandel  (Kapital som kvalifiserer som kjernekapital) 8,69 %

Uvektet kjernekapitalandel (Inkludert kjernekapital omfattet av overgangsregler) 8,69 %
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Kompetente medarbeidere som har analytisk evne og god innsikt i risikoelementer knyttet til kunden er den 

viktigste forutsetning for at banken skal kunne realisere sin målsetting. Løpende kompetanseutvikling er en 

nødvendig innsatsfaktor for å bygge opp og vedlikeholde kompetansen. Det er kredittsjefens ansvar å sørge 

for at medarbeidere innen kredittområdet har eller utvikler den nødvendige kredittkompetanse. 

Banken bruker risikoklassifiseringssystemer i forbindelse med bevilgning av kreditter og som grunnlag for 

kategorisering av kredittporteføljen.  Modellene differensierer kundene basert på økonomi og kategoriserer 

kundene i følgende undergrupper; lav, middels og høy risiko, samt misligholdte engasjementer. 

Risikokonsentrasjon, store engasjementer og grupper av engasjementer hvor det er en eller et fåtall felles 

risikodrivere som kan påvirkes samtidig, skal begrenses.  

Bankens portefølje av rentebærende verdipapirer påfører også banken kredittrisiko.  Styret gjennomgår årlig 

bankens finansstrategi hvor det fastsettes rammer for maksimal portefølje av rentebærende verdipapirer, 

samt maksimalramme for eksponering per bransje og per utsteder.  

 

 

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager 

etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter 

at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor 

kundens økonomiske stilling innebærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt. Konstaterte tap på 

engasjementer er tap som regnes som endelige. 

 

Nedskrivning på enkelte lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. 

Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. 

Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og estimert realisasjonsverdi av 

stilte sikkerheter. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle 

utlån som anses vesentlige. Vesentlige og spesielt utsatte engasjementer gjennomgås kvartalsvis.  Spesielt 

fokusert er engasjementer kategorisert som høy risiko. Der de vurderte sikkerheter åpenbart ikke dekker 

engasjementet, blir det alltid vurdert nedskrivning ved mislighold. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på 

panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på antatt tidspunkt for 

realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter.  

Individuelle nedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen, og periodens 

endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. 
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Gruppenedskrivning omfatter bankens vurdering av grunnlaget for verdifall på grupper av utlån med 

tilnærmet like risikoegenskaper.  Her inngår også utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor 

objektive bevis for verdifall ikke er påvist.  Følgelig vurderes alle utlån med unntak for de som har vært 

gjenstand for individuell nedskrivning.  Bankens modell for beregning av gruppevis nedskrivninger baserer 

seg på forventet tap i de ulike risikoklasser. 

Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen, og periodens endringer i 

vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. 

 

 

Matrisen nedenfor viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på 

engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder.  

 

Engasjementer
1
 fordelt på engasjementstyper, geografiske områder og typer av motparter (beløp i tusen kroner)

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning -                       -                       -                       -                       

Lønnstakere o.l. 2.068.486             56.881                  24.215                  2.149.582             

Utlandet 2.039                   5                          -                       2.044                   

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 6.339                   2                          189                      6.530                   

Industriproduksjon 1.026                   1.739                   265                      3.030                   

Bygg og anlegg 32.589                  6.104                   3.341                   42.034                  

Varehandel, hotell/restaurant 19.385                  6.705                   1.129                   27.219                  

Transport, lagring 9.865                   1.390                   2.013                   13.268                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 49.433                  1.909                   250                      51.592                  

Sosial og privat tjenesteyting 23.869                  4.190                   920                      28.979                  

Sentralbank 44.421                  -                       -                       44.421                  

Kredittinstitusjoner 13.269                  -                       -                       13.269                  

Sum 2.270.721         78.925              32.322              2.381.968         

Arendal 1.722.341                63.374                     30.956                     1.816.671                

Øvrige deler av Aust-Agder 312.650                   966                         313.616                   

Resten av Norge 176.001                   400                         176.401                   

Utlandet 2.039                      -                          2.039                      

Gjennomsnitt2 2.177.746         68.797              48.039              2.294.581         
1
 Etter individuelle nedskrivninger

2
 Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år
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Matrisen nedenfor viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.  

 

 

 

Matrisen nedenfor viser misligholdte utlån og individuelle nedskrivninger på utlån samt avsetninger på 

garantier fordelt på typer av motparter og geografiske områder.  

 

 

Engasjementer
1
 fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid (beløp i tusen kroner)

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

Utlån og fordringer 203.494                92.248                  428.741                1.500.448         45.790                       2.270.721 

Ubenyttede rammer 34.940                  43.985              78.925      

Garantier 31.409                  913                  32.322      

Sum -                  203.494            127.188            460.150            1.545.346      45.790                  2.381.968 

1 Etter individuelle nedskrivninger

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

1 2

Offentlig forvaltning -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Lønnstakere o.l. 13.902                  21.465                  9.860                   762                      -                   -                             

Utlandet -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Industriproduksjon -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Bygg og anlegg -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Varehandel, hotell/restaurant -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Transport, lagring -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Sosial og privat tjenesteyting -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Sum 13.902              21.465              9.860               762                  -               -                       

Arendal 13.902                  21.465                  9.860                   762                      

Øvrige deler av Aust-Agder -                       -                       -                       -                       

Resten av Norge -                       -                       -                       -                       

Utlandet -                       -                       -                       -                       

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.
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Banken har pr. rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen påvirker kapitaldekningen.  

 

 

Matrisen på neste side viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til sikkerheter samt 

engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarlige kapitalen.  

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 10.811                     0

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuell nedskrivning -1.391                     0

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 1.860                      0

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 2.300                      0

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -3.720                     0

Individuelle nedskrivninger 31.12. 9.860                      -                          

Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier

Nedskrivninger på grupper av utlån

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 14.400                     0

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån 600                         0

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 15.000                     -                          

Utlån Garantier

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -951                        -                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger 600                         -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 1.391                      -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 329                         -                          

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -607                        -                          

Periodens tapskostnader 762                         -                          

Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år 

(beløp i tusen kroner)

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger                          

(beløp i tusen kroner)



 

 

Pilar III  

Arendal og Omegns Sparekasse  

 

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX  Side 10 

 

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, likevel slik at konsentrasjonsrisiko som følge av 

konsentrasjon av typer av sikkerheter ikke eksplisitt tilordnes kapitalbehov. 

 

 

Arendal og Omegns Sparekasse har ingen engasjementsbeløp hvor det beregnes kapitalkrav for 

motpartsrisiko. 

 

 

 

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

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant1
Andel sikret med 

garantier1

Stater og sentralbanker 44.421                     44.421                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 10.226                     10.226                     

Offentlige foretak -                          -                          

Multilaterale utviklingsbanker -                          -                          

Internasjonale organisasjoner -                          -                          

Institusjoner 197.937                   197.937                   

Foretak 29.378                     13.550                     

Massemarkedsengasjementer -                          -                          

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.979.615                1.976.941                97 %

Forfalte engasjementer 7.970                      6.370                      99 %

Høyrisiko-engasjementer -                          -                          

Obligasjoner med fortrinnsrett 120.825                   120.825                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating -                          -                          

Andeler i verdipapirfond -                          -                          

Egenkapitalposisjoner  48.437                     48.437                     27.116                     

Øvrige engasjementer 168.033                   156.103                   

Sum 2.606.842         2.574.810         27.116              -                  

1
 Her tas kun hensyn til garantier og pant som har betydning for beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerheter.
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Bankens beholdning i aksjer og grunnfondsbevis er porteføljevurdert og bokført til laveste av 

anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi pr papir. Anleggsaksjer er vurdert til anskaffelses kost. 

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

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

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

 

 

 

Renterisikoen oppstår som følge av at de enkelte eiendels- og gjeldspostene har ulik gjenstående 

rentebindingstid.  I banken er renterisikoen knyttet til fastrente innskudd (innlån), fastrente utlån og 

obligasjonsportefølje.  

Bankens styre har vedtatt rammer for den totale renterisikoen.  Banken styrer renterisikoen mot det ønskede 

nivå gjennom rentebindingen på plasseringer og innlån, samt ved bruk av rentederivater om nødvendig. 

Bankens renterisiko er å anse som lav. 

Renterisiko måles og rapporteres årlig gjennom beregning av effekten på instrumentenes virkning av en 

renteendring hvor hele rentekurven forutsettes å parallellforskyve seg med 1 prosentpoeng. 

 

Egenkapitalposisjoner (beløp i tusen kroner)

Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert gevinst/

-tap i perioden

Urealisert gevinst/

-tap 

Herav medregnet i 

kjernekapital1
Herav medregnet

i tilleggskapital1

Aksjer og andeler - gevintsformål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler

Aksjer og andeler - strategisk formål 39.355                     51.121                     -                          -                          -                      -                                

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 39.355                     51.121                     -                          -                          -                      -                                

1
 "Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -                          

Utlån til kunder med rentebinding 511                         

Rentebærende verdipapirer 435                         

Øvrige rentebærende eiendeler -                          

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                          

Andre innskudd -                          

Verdipapirgjeld -512                        

Øvrig rentebærende gjeld -                          

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 434                  

1
 Renterisiko er beregnet som et anslag på verdiendring ved ett prosentpoengs økning i renten.
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God risiko- og kapitalstyring er et sentralt virkemiddel i bankens verdiskapning. Styret i Arendal og Omegns 
Sparekasse har en målsetting om at bankens risikoprofil skal være lav til moderat. 
 
Arendal og Omegns Sparekasse benytter Eika Gruppens VIS modell. Modellen er en restrisikomodell basert 
på standardmetoden, som baserer seg på å identifisere de risikoer som ikke er dekket av minstekravet. 
Modellen omfatter nødvendige arbeidsprosesser, instrukser, beregninger og øvrige dokumenter som anses 
nødvendige for å etablere en tilstrekkelig ICAAP prosess.  Nødvendig utvikling og tilpasning i egen bank er 
gjennomført i samarbeid med lokale Eika banker.  

 

Risiko- og kapitalstyringen i banken tar utgangspunkt i det definerte strategiske målbildet slik dette 
fremkommer gjennom strategiplanen.  Banken har etablert egne risikostrategier for hvert område, og et 
konkretisert styringsmål og rammer for det enkelte risikoområde. Disse strategiene revurderes minst årlig i 
sammenheng med bankens øvrige planprosess.  
 
Styringsmål og rammer nedfelt i bankens risikostrategier skal bidra til å sikre bankens lønnsomhet både på 
kort og lang sikt. Hensikten er å unngå for store risikokonsentrasjoner i virksomheten. Konsentrasjoner som 
ved en ugunstig utvikling kan bidra til å true bankens lønnsomhet og soliditet. 

 

Ansvaret og gjennomføring av bankens risikostyring og kontroll er delt mellom bankens styre, ledelse og 

operative enhet. 

 

Styret 

Har ansvar for å påse at banken har en ansvarlig kapital som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og bankens 
virksomhet, samt sørge for at banken er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. Styret fastsetter 
de overordnede målsettingene relatert til risikoprofil og avkastning.  Styret fastsetter videre de 
overordnede rammer, fullmakter og retningslinjer for risikostyringen i banken, samt etiske regler som skal 
bidra til en høy etisk standard. 
 
Banksjef 
Har ansvaret for den overordnede risikostyringen, herunder ansvarlig for at det implementeres effektive 
risikostyringssystemer i banken, og at risikoeksponeringen overvåkes.  Banksjef er videre ansvarlig for 
delegering av fullmakter og rapportering til styret. 
 
Alle ledere 
Har ansvar for å styre risiko og sikre god intern kontroll innenfor eget område i tråd med bankens vedtatte 
risikoprofil. For å sikre god økonomisk og administrativ styring, skal den enkelte leder ha nødvendig 
kunnskap om vesentlige risikoforhold innenfor eget område. 
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Revisor 
Banken har ikke intern revisjon. Bankens ekstern revisor etterprøver om rutiner og retningslinjer etterleves, 
samt vurderer om bankens modellverk knyttet til risiko- og kapitalstyring gir et riktig uttrykk for bankens 
samlede risiko- og kapitalsituasjon. Ekstern revisor utarbeider årlig en uavhengig bekreftelse av bankens 
intern kontroll som også inneholder vurdering av bankens kapitalanalyse (ICAAP). 
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1 Utsteder NA

2

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

identifikasjonskode for rettede emisjoner) NA

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet, NA

4 Regler som gjelder i overgangsperioden NA

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden NA

6

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

(del)konsolidert nivå NA

7 Instrumenttype (typer skal spesifiseres for hver jurisdiksjon) NA

8

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

rapporteringsdato) NA

9 Instrumentets nominelle verdi NA

9a Emisjonskurs NA

9b Innløsningskurs NA

10 Regnskapsmessig klassifisering NA

11 Opprinnelig utstedelsesdato NA

12 Evigvarende eller tidsbegrenset NA

13 Opprinnelig forfallsdato NA

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet NA

15

Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og 

innløsningsbeløp NA

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett NA

17 Fast eller flytende rente/utbytte NA

18 Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente NA

19

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

instrumentet («dividend stopper») NA

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

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

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse NA

22 Ikke- kumulativ eller kumulativ NA
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23 Konvertibel eller ikke konvertibel NA

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering NA

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis NA

26 Hvis konvertibel, konverteringskurs NA

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri NA

28 Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til NA

29 Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til NA

30 Vilkår om nedskrivning NA

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning NA

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis NA

33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig NA

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen NA

35

Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har nærmeste 

bedre prioritet) NA

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

37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav NA

(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                     -    26 (1), 27, 28 og 29

herav: instrumenttype 1

herav: instrumenttype 2

herav: instrumenttype 3

2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater       253.585,00 26 (1) (c)

3 Akkumulerte andre inntekter og kostnader og andre fond o.l.                     -    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         20.090,00 26 (2)
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7 Verdijusteringer som følge av kravene om                     -    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)       - 27.116,00 

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



 

 

Pilar III  

Arendal og Omegns Sparekasse  

 

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX  Side 17 

 

 

 

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)

30 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond                     -    51 og 52

31 herav: klassifisert som egenkapital etter gjeldende regnskapsstandard                     -    

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                     -    

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)
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46 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond                     -    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)

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:…

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
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61 Ren kjernekapitaldekning 20,50 % 92 (2) (a)

62 Kjernekapitaldekning 20,50 % 92 (2) (b)

63 Kapitaldekning 20,50 % 92 (2) (c)

64 Kombinert bufferkrav som prosent av beregningsgrunnlaget 10,00 %

CRD 128, 129, 130, 131 

og 133

65 herav: bevaringsbuffer                  2,50 

66 herav: motsyklisk buffer                     -    

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 14,50 % CRD 128

69 Ikke relevant etter EØS- regler

70 Ikke relevant etter EØS- regler

71 Ikke relevant etter EØS- regler

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

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

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)


