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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 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.

Tolga – Os Sparebank er ikke konsern og har ingen slik tilknytning til selskap som omfattes av
konsolideringsplikten i finansforetaksloven.

Tolga - Os Sparebanks ansvarlige kapital består av kun kjernekapital.
Kjernekapitalen består av sparebankens fond og fondsobligasjonslån pål. NOK 30 mill.
Fondsobligasjon NOK 30 mill er et evigvarende fondsobligasjonslån utstedt 12.04.2012.Fondsobligasjonen
forrentes med 3 måneders NIBOR + 5,60 %
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
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Spesifikasjon av ansvarlig kapital (tall i tusen NOK), minimumskrav til ansvarlig kapital (beløp i tusen kroner) og beregningsgrunnlag

Sparebankens fond

298.465

Gavefond
Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse
Fradrag for immaterielle eiendeler
Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Fondsobligasjoner
Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

-8.571

29.843
-6.909

Ansvarlig lånekapital
Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Stater og sentralbanker
Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)

0
7.218

Offentlige foretak

0

Multilaterale utviklingsbanker

0

Internasjonale organisasjoner
Institusjoner
Foretak
Massemarkedsengasjementer
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom
Forfalte engasjementer
Høyrisiko-engasjementer
Obligasjoner med fortrinnsrett

0
5.205
163.542
0
1.029.461
15.585
0
6.644

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

12.805

Andeler i verdipapirfond

12.297

Egenkapitalposisjoner

38.786

Øvrige engasjementer

223.008

CVA-tillegg
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko

128.835

Beregningsgrunnlag for motpartsrisiko
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Banken har per 31.12.2016 et kombinert kapitalbufferkrav på kr 115,03 millioner:

Buffertype

Krav til ren
kjernekapital pr
31.12.2016 i mill kr

Bevaringsbuffer

41,08

Systemrisikobuffer

49,30

Motsyklisk buffer

24,65

Kombinert bufferk rav

115,03

Banken har 158,4 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).

Uvektet kjernekapitalandel
Uvektet kjernekapitalandel (Kapital som kvalifiserer som kjernekapital)

9,64

Uvektet kjernekapitalandel (Inkludert kjernekapital omfattet av overgangsregler)

9,82

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.
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Et engasjement anses for å være tapsutsatt, selv om det ikke er misligholdt ennå, når det er blitt identifisert
objektive bevis på verdifall.

Utlån og garantier vurderes etter ”Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i
finansinstitusjoner av 21.12.2004”. Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi (lånebeløpet
som er overført til kunden). Ved senere måling vurderes utlån til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv
rentemetoden, som forenklet kan sies å være utlånets balanseførte verdi ved første gangs måling justert for
mottatte avdrag og eventuell nedskrivning for tap. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån eller
en gruppe av utlån har verdifall, foretas nedskrivning for verdifallet. Banken har utarbeidet egne retningslinjer
for nedskrivning for tap på utlån og garantier. Retningslinjene omhandler hovedsakelig følgende
dimensjoner:





Personmarked/bedriftsmarked
Vesentlige/uvesentlige engasjement
Misligholdte/ikke misligholdte engasjement
Risikoklasser

Kriterier for beregning av nedskrivninger på individuelle utlån er at det foreligger objektive bevis for verdifall.
Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer, ifølge utlånsforskriften, observerbare data banken har
kjennskap til om følgende tapshendelser:
a)
b)
c)
d)

Vesentlige finansielle problemer hos debitor.
Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd.
Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen
eller andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor.
Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller
at debitors bo blir tatt under konkursbehandling.

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
balansedagen, 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 dersom det foreligger objektive bevis for verdifall i den aktuelle
utlånsgruppen. Banken har forsøkt å dele inn bankens utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper
med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Følgende risikogrupper benyttes:
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Personkunder
Primærnæringer
Industri
Bygg/Anlegg
Varehandel/rep. Av motorvogner
Eiendomsforvaltning/drift
Tjenesteytende næring
Transport og lagring
Øvrige sektorer

Verdifall for grupper av utlån beregnes som prosentandeler av brutto utlån etter fradrag for individuelle
nedskrivninger, avhengig av risikogruppe og risikoklasse.

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)
Utlån og
fordringer

Offentlig forvaltning
Lønnstakere o.l.
Utlendinger

Ubenyttede
rammer

Garantier

Sum

51.807

15.000

-

2.199.531

97.848

15.579

-

-

9.031

66.807
2.312.958
9.031

Næringssektor fordelt:
Jordbruk, skogbruk, fiske

182.594

26.118

1.382

210.094

Industriproduksjon

48.766

7.593

2.776

59.135

Bygg og anlegg

62.494

16.395

7.011

85.900

Varehandel, hotell/restaurant

36.764

12.711

4.598

54.073

6.855

2.626

1.181

10.662

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

96.207

5.076

1.385

102.668

Sosial og privat tjenesteyting

30.749

8.012

350

39.111

Sentralbank

76.711

-

-

76.711

221.345

-

-

221.345

Transport, lagring

Kredittinstitusjoner/Finansielle foretak/Verdipapirfond
Sum
"Hjemkommunene" Tolga, Os, Tynset, Elverum, Folldal
"Øvrige i Fjellregionen"
Resten av Norge
Utlandet
Gjennoms nitt 2
1

Etter individuelle nedskrivninger

2

Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år

3.022.854

191.379

34.262

3.248.495

1.742.308
172.944
1.098.571
9.031

150.218
12.124
29.037
-

14.637
2.707
16.918
-

1.907.163
187.775
1.144.526
9.031

2.866.873

169.014

32.218

3.068.104

-
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Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.
Engasjementer1 fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid (beløp i tusen kroner)
Inntil 1 måned

Utlån og fordringer

1-3 måneder

483.000

3-12 måneder

141.773
191.379

Ubenyttede rammer

-

-

Garantier

-

-

Sum

483.000

1-5 år

36.773

-

36.773

Over 5 år

589.796

333.152

Uten løpetid

Sum

(4.080) 3.022.854

1.775.592

-

-

-

34.262

-

-

624.058

1.775.592

(4.080)

191.379
34.262
3.248.495

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)

1

Offentlig forvaltning
Lønnstakere o.l.
Utlandet

-

-

-

10.194

3.429

1.055

-

-

-

2

(958)

-

-

-

-

-

-

Næringssektor fordelt:
Jordbruk, skogbruk, fiske

471

11.439

2.775

-

-

Industriproduksjon

-

-

-

-

-

-

1.111

-

-

-

-

-

869

250

-

-

-

Bygg og anlegg
Varehandel, hotell/restaurant

6

(636)

Transport, lagring

-

-

-

-

-

-

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

623

-

-

-

-

-

1.075

-

-

-

-

-

Sosial og privat tjenesteyting
Sum
kontorkommune Tolga, Os, Tynset, Elverum og Folldal
Øvrige kommuner i Fjellregionen
Resten av Norge
Utlandet
1

Kun individuelle nedskrivninger

2

Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.

13.480

15.737

4.080

(1.594)

7.582

14.023

3.600

(400)

864

833

220

(200)

5.034

881

260

(994)

-

-

-
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Endringer i neds k rivninger på individuell utlån og avs etninger på garantier s is te år
(beløp i tus en k roner)

Utlån

Garantier

5.674

0

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

-1.891

0

Økte individuelle nedskrivninger i perioden

1.440

0

Nye individuelle nedskrivninger i perioden

1.350

0

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden

0

-2.493

Individuelle neds k rivninger 31.12.

4.080

Endringer i neds k rivning på grupper av utlån s is te år (beløp i tus en k roner)

Utlån

-

Garantier

N eds k rivninger på grupper av utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01.
Periodens nedskrivninger på grupper av utlån
N eds k rivninger på grupper av utlån 31.12.

Årets neds k rivninger og gjenvinning på tidligere års neds k rivninger (beløp i tus en k roner)
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier
Periodens endring i gruppeavsetninger

15.831

0

2.214

0

18.045

Utlån

-

Garantier

-1.594

-

-

-

2.214

-

1.891

-

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er
foretatt individuelle nedskrivninger
Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er
foretatt individuelle nedskrivninger

1.702

-

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap

-831

-

Periodens taps k os tnader

3382

-

Etter standardmetoden vil kapitalkravet kunne avhenge av motpartens offisielle rating. Offisiell rating er i
liten grad aktuelt for bankens lånekunder, men kan være aktuelt for utstedere av verdipapirer banken
plasserer i. I så fall er det ratinger fra Standard & Poor's, Moody's og/eller Fitch som er aktuelle. Tolga-Os
Sparebank har pr rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen påvirker kapitaldekningen.

Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til sikkerheter samt
engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarlige kapitalen.
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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)

Engas jements k ategorier

Engasjementsbeløp Engasjementsbeløp
før sikkerheter
etter sikkerheter

Fratrukket den
ansvarlige kapitalen

Benyttede
ratingbyråer

Andel sikret med

Andel sikret med

pant 1

garantier1

Stater og sentralbanker

87.871

87.871

ingen

0%

0%

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)

48.091

48.091

ingen

0%

0%

Offentlige foretak
Multilaterale utviklingsbanker
Internasjonale organisasjoner
Institusjoner

26.027

26.027

ingen

0%

0%

222.756

222.756

ingen

0%

0%

2.435.471

2.435.471

ingen

87 %

0%

13.632

13.632

ingen

0%

0%

Obligasjoner med fortrinnsrett

66.443

66.443

ingen

0%

0%

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

64.023

64.023

ingen

0%

0%

Andeler i verdipapirfond

61.486

61.486

ingen

0%

0%

Egenkapitalposisjoner

54.266

54.266

ingen

0%

0%

Øvrige engasjementer

280.738

280.738

ingen

0%

0%

3.360.804

3.360.804

Foretak
Massemarkedsengasjementer
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom
Forfalte engasjementer
Høyrisiko-engasjementer

Sum
1

1

-15.480
- 15.480

-

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

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. Banken benytter ikke kredittderivater.
Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Verdivurdering av sikkerheter tar
utgangspunkt i sikkerhetens dokumenterte markedsverdi. Ved verdivurdering av sikkerhetsobjekter som er
ukjente for oss, dokumenteres verdi ved hjelp av takst, kjøpekontrakt eller annen objektiv
verdidokumentasjon. Ved verdifastsettelse av eiendommer i vårt primærmarked kan, i tillegg til nevnte
dokumentasjon, bankens egen markedskunnskap benyttes.
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.

Banken har ikke derivater og dermed ingen motpartsrisiko knyttet til derivater.
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Aksjer, andeler og grunnfondsbevis deles vanligvis inn i tre porteføljer; handelsportefølje, øvrige
omløpsmidler og anleggsmidler. Tolga-Os Sparebank har ingen handelsportefølje. Bankens beholdning besto
derfor ved årsskiftet av poster klassifisert som omløps- og anleggsmidler. Obligasjonsportefølje er ført som
omløpsmidler. Dette betyr at verdien er ført til laveste verdis prinsipp av kostpris og reell markedsverdi.
Omløpspostene er ordinære poster hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger
ikke er fremtredende (i motsetning til ved handelsporteføljen). Postene blir verdsatt til den laveste verdi av
anskaffelseskost og markedsverdi. Tilnærmet 100 % av denne porteføljen er børsnoterte, og børskursen pr
31.12.2016 er derfor lagt til grunn som markedsverdi. I nærværende Pilar 3-dokument omtales denne
beholdningen som værende til gevinstformål, selv om gevinstformålet ikke er spesielt fremtredende.
Anleggspostene, det vil si poster beregnet til varig eie eller bruk, er vurdert til det laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Beregningen av virkelig verdi baseres på informasjon om foretakets fremtidige
kontantstrømmer, soliditet og fremtidsutsikter. Nedskrivning blir foretatt når virkelig verdi er lavere enn
anskaffelseskost og verdinedgangen skyldes forhold som må antas og ikke være av forbigående karakter.
Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Ingen papirer i
porteføljen er børsnoterte. I Pilar 3 omtales denne beholdningen som værende til strategiske formål.
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.
Egenkapitalposisjoner (beløp i tusen kroner)
Egenkapitalposisjoner (beløp i tusen kroner)
Beløp i tus en k roner
Aksjer og andeler - gevintsformål

Bokført verdi

Virkelig verdi

Realisert gevinst/
-tap i perioden

2.868

3.633

401

48.198

84.553

2.323

Urealisert gevinst/ Herav medregnet i
-tap
kjernekapital1
91

Herav medregnet
i tilleggskapital1

492

-

2.323

-

- børsnoterte aksjer
- andre aksjer og andeler
Aksjer og andeler - strategisk formål

-

- børsnoterte aksjer
- andre aksjer og andeler
1

"Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap

1 "Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap

Renterisiko er risikoen for tap på grunn av endringer i rentemarkedet.
Tolga - Os Sparebank har identifisert følgende kilder til renterisiko:

Utlån til kunder/andre banker

Rentebærende plasseringer i verdipapirer

Innskudd fra kunder

Rentebærende verdipapirgjeld

Annen rentebærende gjeld
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Renterisiko på utlån til kunder oppstår både ved fastrentelån og ved lån med flytende rente i og med at det i
h.h.t. finansavtaleloven (gjeldende for privatpersoner) er en varslingsfrist på 6 uker før en eventuell
renteøkning på utlån kan iverksettes. Renterisiko for lån med flytende rente beregnes som for fastrentelån
med lav durasjon (0,15 pga. 6 ukers fastrente). Fastrentelån har en betydelig høyere durasjon, men tilbys kun
gjennom Eika Boligkreditt.
Renterisiko knyttet til kundeinnskudd er relatert til varslingsfristen i finansavtaleloven som fra og med
01.11.2009 er varslingsfristen forlenget til 2 mnd.
Bankens plasseringer i rentebærende verdipapirer består hovedsakelig av papirer med flytende rente som
reguleres kvartalsvis. Eika Kapitalforvaltning leverer månedlig kurs- og renterisikorapporter som inngår i
bankens styring av renterisiko.
All rentebærende verdipapirgjeld er lagt ut med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR og kvartalsvise
rentejusteringer.
All annen rentebærende gjeld har også flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR og kvartalsvise
rentejusteringer.
Renterisikoen rapporteres til styret kvartalsvis og styres etter vedtatte rammer og begrensninger
(hovedsakelig basert på bankens forvaltningskapital) i følgende policyer:



Risikopolicy
Markedspolicy

Pr. 31.12.16 er det beregnet en renterisiko på 0,2 mill.

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) er bankens egen prosess for å vurdere bankens
kapitalbehov. Kapitalsituasjonen vurderes med hensyn til bankens risiko, og en analyse av denne. Sett i
sammenheng med forventet finansiell utvikling, regulatoriske kapitalkrav og markedets forventning har styret
i dette dokumentet besluttet minimumsmål for ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital. Disse
målene er også vurdert opp mot ulike stresstester.
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
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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.
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
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.
ICAAP- beregningen innebærer en analyse og beregning av kapitalbehov for disse risikoene:










Kredittrisiko
Likviditetsrisiko
Markedsrisiko
Operasjonell risiko
Konsentrasjonsrisiko
Eiendomsprisrisiko
Forretningsrisiko
Omdømmerisiko
Strategisk risiko

Beregning av kapitalbehov for enkeltrisikoer gjøres ved hjelp av ulike metoder. Banken stresstester hvilken
effekt et alvorlig økonomisk tilbakeslag eller nedgangskonjunktur kan ha for kapitaldekningen. I tillegg
gjennomføres en reversert stresstest. I en reversert stresstest bestemmes det et nivå på kapitaldekningen
som er så lavt at banken risikerer å bli satt under administrasjon eller overtatt av andre banker. Deretter
simuleres med ulike kombinasjoner av parameterverdier som i sum gir det nivå på kapitaldekningen man har
bestemt. Hensikten med reversert stresstest er å gi banken ytterligere kunnskap om hvor mye som skal til før
bankens kapitaldekning faller under et kritisk nivå. Det gjennomføres også stresstest av likviditetsrisiko.
Bankens styre og ledelse og har deltatt aktivt i prosessen med bankens ICAAP- beregning. Konklusjonene i
beregningen hensyntas i bankens strategi- og budsjettprosess. Siste ICAAP-beregning er gjort med tall pr
31.12.2016, og viser at bankens faktiske kapitaldekning på ligger godt over det beregnede behovet. Styret
har vedtatt et minimumsmål for bankens kapitaldekning. Minimumsmålet er langsiktig og skal ligge godt
over beregnet kapitalbehov. Med dette får banken en kapitalbuffer som er i tråd med de krav som
myndighetene stiller til mindre banker.

Bankens risikostyring tar utgangspunkt i policy for virksomhets- og risikostyring bl.a. med beskrivelse av
organisering av funksjoner, rapportering og fastsettelse av rammer.
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Banken har etablert en risikokontrollfunksjon som er en uavhengig støttefunksjon for forretningsområdene
og styret som skal sikre at alle vesentlige risikoer i institusjonen er identifisert, målt, vurdert og rapportert av
de relevante organisatoriske enhetene.
Banken har etablert en compliancefunksjon som en uavhengig funksjon som skal understøtte arbeidet i linjen
og bidra til å redusere bankens compliancerisiko. Funksjonen har en forebyggende, rådgivende og
kontrollerende rolle. Compliancefunksjonen skal bidra til at banken identifiserer, overvåker, tester og
rapporterer om compliancerisiko. Funksjonens arbeid skal ha en risikobasert tilnærming med hensyn til hvor
ressurser settes inn.
Risikokontrollfunksjonen og compliancefunksjonen utarbeider kvartalsvise rapporter til styret, som omfatter
alle forretningsområder og gi kommentarer/vurderinger til status. Rapporteringen omfatter mangler i
risikohåndtering, retningslinjer og oppfølging av handlingsplaner/tiltak som er identifisert gjennom
internkontrollarbeidet, risikomatrisen og funksjonens egne kontroller.
Risikokontrollfunksjonen og compliancefunksjonen rapporterer til banksjef, og kan rapportere direkte til
styret i tilfeller der styret ikke får nødvendig informasjon om vesentlige risikoer via den alminnelige
rapporteringen. Risikokontrollfunksjonen har plikt til å varsle styret umiddelbart dersom identifiserte risikoer
kan påvirke banken på en negativ måte og ordinær rapporteringshyppighet ikke anses tilstrekkelig.

Banken har i underliggende risikostyringsdokumenter vedtatt rammer for eksponering av kreditt-, likviditetsog markedsrisiko. Status på eksponering i forhold til rammer rapporteres kvartalsvis til styret, med
begrunnelse og tiltak hvis banken er i brudd med vedtatte rammer.
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Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg
til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav.
Banken skal ha moderat kredittrisiko og skal kunne betjene personkunder over hele landet, mens det for
bedriftskunder gjelder en geografisk avgrensning til bankens nærområde. Det er rammer for eksponering
innen for ulike bransjer, og det er rammer for porteføljekvalitet. Det er etablert kvartalsvis rapportering til
styret på kredittområdet. Utlån både til person- og bedriftsmarkedet skal sikres med pant i bolig eller andre
realiserbare objekter. Styret har delegert utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre i
organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter.
Store engasjement kan i seg selv utgjøre en stor risiko. Dette gjør seg særlig gjeldende hvis de utgjør en stor
andel av den totale portefølje og samtidig er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. Det er derfor
begrensning på hvor mange store engasjement banken kan ha.

Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at en bank ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller
finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på
eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital
vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid.
Styret har vedtatt at banken skal ha lav likviditetsrisiko noe som innebærer en forsvarlig og langsiktig funding
samt en likviditetsbuffer som gir tilgang på nødvendig kapital i en eventuell krisesituasjon. Banken har god
forfallsstruktur på fundingen (obligasjonslån) og meget god innskuddsdekning.
Likviditetsprognoser utarbeides og rapporteres til styret kvartalsvis mens det for øvrig er månedlig
rapportering til styret på likviditetsområdet.

Markedsrisiko defineres som risiko for tap av verdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som
følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser.
Banken skal ha en moderat eksponering mot markedsrisiko i form av åpne posisjoner som følge av inn- og
utlånsaktiviteten og/eller posisjoner i ulike typer finansielle instrumenter. Formålet med eksponeringen er å
oppnå meravkastning, men eksponeringen skal skje innenfor moderate rammer. Bankens eksponering
rapporteres månedlig til bankens ledelse og kvartalsvis til bankens styre.
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Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser,
svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser.
For å avdekke den operasjonelle risikoen har banken rutiner for internkontroll. I sin gjennomgang av
internkontrollen og analyse av bankens risikoer, benytter administrasjonen en risikomatrise der vi har
identifisert og vurdert bankens risikoer på disse hovedområdene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strategi, visjon, policy
Kunderettet virksomhet (lån, innskudd, betalingsformidling, depot mm)
Funding, likviditet, styring av finansielle risikoer
Økonomistyring
Ansatte/organisasjon
Regnskap og rapportering
IKT
Andre driftsmidler eks. IKT

Analysen er forankret i organisasjonen ved at hver enkelt avdeling har bidratt på sine områder med sine
vurderinger. Matrisen gir viktig input til ICAAP beregningen ved vurdering av operasjonell risiko, og den
fremlegges for styret.
Banken skal ha lav operasjonell risiko, og har stadig fokus på hvordan vi best mulig kan etterleve og tilpasse
oss nye lover og forskrifter.

Konsentrasjonsrisiko defineres som risiko for tap som følge av konsentrasjon om:




Individuell konsentrasjon
Bransjekonsentrasjon
Regional konsentrasjon

Det fins ulike måter å måle konsentrasjonsrisiko på. Store banker med avanserte risikostyringsverktøy
benytter ofte egne modeller som enten eksplisitt eller implisitt måler konsentrasjonsrisiko og som også
benyttes for kapitalbehovsvurdering. Vi har ikke slike verktøy tilgjengelig og må basere oss på enklere
tilnærminger som er nærmere beskrevet i bankens ICAAP-dokument.
Konsentrasjonsrisiko styres ved hjelp av rammer for eksponering i bankens kredittpolicy, for eksempel
rammer for størrelse på engasjement mot enkeltkunder eller samlet engasjement mot én enkelt bransje eller
sektor. Eksponering i forhold til gjeldende rammer rapporteres til styret kvartalsvis.

Denne risikotypen defineres som risiko for uventet verdifall på institusjonens eiendommer eller i porteføljer
av eiendomsinvesteringer. Eiendomsprisrisiko knyttet til utlån til eiendomssektoren eller eiendeler som
sikkerhet dekkes under kredittrisiko og konsentrasjonsrisiko. Banken eiendommer er bokført til 14,5 mill
kroner. Et verdifall på denne disse eiendommene anses for å være en lav risiko.
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Forretningsrisiko defineres som risikoen for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn
kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller
produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeatferd. Risikoen vurderes av
bankens styre en gang hvert år eller oftere ved behov.

Risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til vekstambisjoner, inntreden
i nye markeder eller oppkjøp.
Banken anser risikoen for sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til vekstambisjoner, inntreden i
nye markeder eller oppkjøp som lav.

1 Utsteder

Tolga-Os Sparebank

Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs
2 identifikasjonskode for rettede emisjoner)

NO0010641467

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet,

Forskrift om beregning av
ansvarlig kapital

4 Regler som gjelder i overgangsperioden

Annen godkjent kjernekapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden

Annen godkjent kjernekapital

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

Selskapsnivå

7 Instrumenttype (typer skal spesifiseres for hver jurisdiksjon)

Fondsobligasjons-

8
9
9a
9b

Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste
rapporteringsdato)
Instrumentets nominelle verdi
Emisjonskurs
Innløsningskurs

10 Regnskapsmessig klassifisering
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11 Opprinnelig utstedelsesdato

12.04.2012

12 Evigvarende eller tidsbegrenset

Evigvarende

13 Opprinnelig forfallsdato
14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet

ingen forfallsdato
Ja

Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og
15 innløsningsbeløp

12.04.2017

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett

Hvert kvartal ved
rentebetalingsdato

17 Fast eller flytende rente/utbytte
18 Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente

Flytende
3 mndr. nibor + 5,60%

Vilkår om at det ikke kan betales utbytte hvis det ikke er betalt rente
19 på instrumentet («dividend stopper»)

Nei

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

Full fleksibilitet

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

Full fleksibilitet
Nei
Nei

23 Konvertibel eller ikke konvertibel

Ja

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering

Dersom Finanstilsynet eller
annen kompetent myndighet
instruerer til konvertering i
h.h.t. det enhver tid
gjeldende lovverk

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis
26 Hvis konvertibel, konverteringskurs

Hel eller delvis
N/A

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri

N/A

28 Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til
29 Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til
30 Vilkår om nedskrivning

Annen godkjent kjernekapital
N/A
Ja
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31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning

Hvis kapitaldekning faller
under de til enhver tid
gjeldende minstekrav, eller
under andre fastsatte
minstekrav

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis

Hel eller delvis

33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig

Midlertidig

Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av
34 oppskrivningsmekanismen

Gjeldende regler for
oppskriving

Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har
35 nærmeste bedre prioritet)

All annen gjeld

Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter
36 overgangsperioden
37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav

Nei
N/A

(A)
Beløp på
datoen for
offentliggjøring

(C)
Beløp
omfattet
av
overgangs
-regler

26 (1), 27,
28 og 29

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

(B)
Referanser
til artikler i
forordninge
n (CRR)

270.966

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

26 (1) (c)
26 (1) (d) og
(e)
26 (1) (f)

Rene kjernekapitalinstrumenter omfattet av
4 overgangsbestemmelser
Statlige innskudd av ren kjernekapital omfattet av
overgangsbestemmelser
5 Minoritetsinteresser
Revidert delårsoverskudd fratrukket påregnelig skatt mv. og
5a utbytte
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7 Verdijusteringer som følge av kravene om

34 og 105

Immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt (negativt
8 beløp)

36 (1) (b) og
37

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

36 (1) (c) og
38

Verdiendringer på sikringsinstrumenter ved
11 kontantstrømsikring

33 (1) (a)

Positive verdier av justert forventet tap etter
12 kapitalkravsforskriften § 15-7 (tas inn som negativt beløp)

36 (1) (d),
40 og 159

Økning i egenkapitalen knyttet til fremtidig inntekt grunnet
13 verdipapiriserte eiendeler (negativt beløp)

32 (1)

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

33 (1) (b) og
(c)

15 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (negativt beløp)

36 (1) (e) og
41

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 gjensidig investering av ansvarlig kapital
17 (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 er
18 tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)
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
19 er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)

36 (1) (f) og
42
36 (1) (g) og
44

8.571

36 (1) (h),
43, 45, 46,
49 (2), 79,
469 (1) (a),
472 (10) og
478 (1)
36 (1) (i),
43, 45, 47,
48 (1) (b),
49 (1) til (3)
og 79

-15480

20 Tomt felt i EØS
Poster som alternativt kan få 1250 % risikovekt (negativt
20a beløp),
20 herav: kvalifiserte eiendeler i selskap utenfor finansiell
b sektor (negativt beløp)
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20c herav: verdipapiriseringsposisjoner (negativt beløp)

36 (1) (k) (ii),
243 (1) (b),
244 (1) (b)
og 258

20 herav: motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet
d (negativt beløp)

36 (1) (k) (iii)
og 379 (3)

Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller og
som overstiger unntaksgrensen på 10 %, redusert med
21 utsatt skatt som kan motregnes (negativt beløp)

36 (1) (c), 38
og 48 (1) (a)

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

48 (1)

herav: direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren
kjernekapital i andre selskaper i finansiell sektor der
23 institusjonen har en vesentlig investering (negativt beløp)

36 (1) (i) og
48 (1) (b)

24 Tomt felt i EØS
herav: utsatt skattefordel som skyldes midlertidige
25 forskjeller (negativt beløp)
Akkumulert underskudd i inneværende regnskapsår
25a (negativt beløp)
25 Påregnelig skatt relatert til rene kjernekapitalposter
b (negativt beløp)
Justeringer i ren kjernekapital som følge av
26 overgangsbestemmelser

Overgangsbestemmelser for regulatoriske filtre relaterte til
26a urealiserte 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)
Beløp som skal trekkes fra eller legges til ren kjernekapital
26 som følge av overgangsbestemmelser for andre filtre og
b fradrag
herav: …
Overskytende fradrag i annen godkjent kjernekapital
27 (negativt beløp)
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30 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond
herav: klassifisert som egenkapital etter gjeldende
31 regnskapsstandard
herav: klassifisert som gjeld etter gjeldende
32 regnskapsstandard

29.843

51 og 52

Fondsobligasjonskapital omfattet av
33 overgangsbestemmelser

486 (3) og
(5)

Statlige innskudd av fondsobligasjonskapital omfattet av
overgangsbestemmelser
Fondsobligasjonskapital utstedt av datterselskaper til
tredjeparter som kan medregnes i annen godkjent
34 kjernekapital

85 og 86

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 sektor som har en gjensidig investering av
38 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 er
39 tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)
6.909
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
40 beløp)
Justeringer i annen godkjent kjernekapital som følge av
41 overgangsbestemmelser

41a

41
b

41c

Fradrag som skal gjøres i annen godkjent kjernekapital, i
stedet for ren 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 tilleggskapital, som følge av
overgangsbestemmelser (negativt beløp)
herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje
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: …

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

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

56 (b) og 58

56 (c), 59,
60 og 79

56 (d), 59
og 79
Sum rad
41a, 41b og
41c
469 (1) (b)
og 472 (10)
(a)

Side 21

Pilar 3
Tolga - Os Sparebank

42 Overskytende fradrag i tilleggskapital (negativt beløp)

56 (e)

46 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond

62 og 63

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

486 (4) og
(5)

87 og 88

49 herav: instrumenter omfattet av overgangsbestemmelser

50 Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap

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

62 (c) og (d)

63 (b) (i), 66
(a) og 67
66 (b) og 68

66 (c), 69,
70 og 79

54 herav: beholdninger fra før 1. januar 2013 omfattet av
b overgangsbestemmelser
Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig
lånekapital i andre selskaper i finansiell sektor der
institusjonen har en vesentlig investering. Beløp regnet etter
55 fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

66 (d), 69
og 79

Side 22

Pilar 3
Tolga - Os Sparebank

Sum rad
56a, 56b og
56c

Justeringer i tilleggskapital som følge av
56 overgangsbestemmelser (negativt beløp)
Fradrag som skal gjøres i tilleggskapital, i stedet for ren
kjernekapital, som følge av overgangsbestemmelser
56a (negativt beløp)
herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje
Fradrag som skal gjøres i tilleggskapital, i stedet for annen
56 godkjent kjernekapital, som følge av
b overgangsbestemmelser (negativt beløp)
herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje

469 (1) (b)
og 472 (10)
(a)

Beløp som skal trekkes fra eller legges til tilleggskapitalen
som følge av overgangsbestemmelser for filtre og andre
56c fradrag
herav: filter for urealisert tap
herav: filter for urealisert gevinst
herav:…

468
468

Økning i beregningsgrunnlaget som følge av
59a 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

472 (10) (b)
469 (1) (b)

61 Ren kjernekapitaldekning

17,64 % 92 (2) (a)

62 Kjernekapitaldekning

19,04 % 92 (2) (b)

63 Kapitaldekning

19,04 % 92 (2) (c)

64 Kombinert bufferkrav som prosent av beregningsgrunnlaget

CRD 128,
129, 130,
11,50 % 131 og 133

65 herav: bevaringsbuffer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

2,50

Side 23

Pilar 3
Tolga - Os Sparebank

66 herav: motsyklisk buffer
67 herav: systemrisikobuffer
herav: buffer for andre systemviktige institusjoner (O-SII67a buffer)

1,50
3,00
CRD 131

68 Ren kjernekapital tilgjengelig for oppfyllelse av bufferkrav

CRD 128

69 Ikke relevant etter EØS-regler

70 Ikke relevant etter EØS-regler

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 på 10 %. Beløp
72 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 10 %. Beløp
73 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

45.327

36 (1) (i), 45
og 48

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

76 Generelle kredittrisikoreserver

36 (1) (c), 38
og 48

-

62

Grense for medregning av generelle kredittrisikoreserver i
77 tilleggskapitalen

62

78 Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap

62

Grense for medregning i tilleggskapitalen av overskytende
79 regnskapsmessige nedskrivninger

62

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

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

-

484
486
(5)
484
486
(5)

(3) og
(2) og
(3) og
(2) og

Side 24

Pilar 3
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Grense for medregning av fondsobligasjonskapital omfattet
82 av overgangsbestemmelser
Overskytende fondsobligasjonskapital omfattet av
83 overgangsbestemmelser
Grense for medregning av ansvarlig lånekapital omfattet av
84 overgangsbestemmelser
Overskytende ansvarlig lånekapital omfattet av
85 overgangsbestemmelser

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

484
486
(5)
484
486
(5)
484
486
(5)
484
486
(5)

(4) og
(3) og
(4) og
(3) og
(5) og
(4) og
(5) og
(4) og

Side 25

