




 

 

 

Selskaper regnes tilknyttede når eierandel overstiger 20 %. 



 

 

Ansvarlig kapital 2017 2016

Sparebankens fond 313.412     289.297         

Ek-beviskapital 253.558     180.000         

Utjevningsfond 14.567       7.856             

Overkursfond 1.681         35                   

Gavefond 93               93                   

Andre immaterielle eiendeler -6.511        -6.860            

Ansvarlig kapital, over 10% av egen ansvarlig kapital, i  andre finansinstitusjoner -33.181      -19.348          

Ren Kjernekapital 543.619     451.073         

Sparebankens fond 313.412     289.297         

Ek-beviskapital 253.558     180.000         

Tellende kjernekapital fra fondsobligasjon 55.000       55.000           

Utjevningsfond 14.567       7.856             

Overkursfond 1.681         35                   

Gavefond 93               93                   

Andre immaterielle eiendeler -6.511        -6.860            

Ansvarlig kapital, over 10% av egen ansvarlig kapital, i  andre finansinstitusjoner -37.328      -25.797          

Kjernekapital 594.472     499.624         

Sparebankens fond 313.412     289.297         

Ek-beviskapital 253.558     180.000         

Tellende kjernekapital fra fondsobligasjon 55.000       55.000           

Til leggskapital 69.982       69.963           

Utjevningsfond 14.567       7.856             

Overkursfond 1.681         35                   

Gavefond 93               93                   

Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler -6.511        -6.860            

Ansvarlig kapital, over 10% av egen ansvarlig kapital, i  andre finansinstitusjoner -41.476      -32.247          

Ansvarlig kapital 660.306     563.137         

Myndighetsbestemt kapitalkrav, 8 % 256.938     245.610         

Overskudd av ansvarlig kapital 403.368     317.527         



 

Eksponeringskategori

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Stater og sentralbanker 0 0 0 0 0 0

Lokale/reg. myndigheter 5.650 13.073 0 0 5.650 13.073

Institusjoner inkl derivater 1.135 1.000 0 301 1.135 1.301

Foretak 386.304 422.015 47.231 48.082 433.535 470.097

Pant i  fast eiendom 2.014.440 1.884.482 86.785 105.899 2.101.225 1.990.381

Forfalte engasjementer 15.130 16.615 0 0 15.130 16.615

Obl. med fortrinnsrett 32.482 31.468 0 0 32.482 31.468

Foretak med kortsiktig kredittvurdering 35.557 10.572 0 0 35.557 10.572

Andeler i  verdipapirfond 3.064 3.029 0 0 3.064 3.029

Egenkapitalposisjoner 88.348 77.720 0 0 88.348 77.720

Øvrige engasjementer 214.124 218.916 31.050 23.340 245.174 242.256

Kredittrisiko 2.796.234 2.678.890 165.066 177.622 2.961.300 2.856.512

Motpartsrisiko CVA-til legg  88 263

Operasjonell risiko   250.338 213.347
Sum alle risikoer     3.211.726     3.070.122 

Ren kjernekapitaldekning 16,93 % 14,69 %

Kjernekapitaldekning 18,51 % 16,27 %

Kapitaldekning 20,56 % 18,34 %

Beregningsgrunnlag i % av FVK 54,51 56,12

Beregningsgrunnlag 

eiendeler

Beregningsgrunnlag 

utenom balansen
Beregningsgrunnlag totalt



 

 

 

 

 

 

 

Uvektet kjernekapitalandel 2017 2016

Uvektet kjernekapitalandel 9,73 8,61

Uvektet kjernekapitalandel etter overgangsregler 9,79 8,71



 
 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

Stater og sentralbanker 135.180 135.180 

Lokale/reg. myndigheter 71.804 75.374 

Offentlig eide foretak 0 0 

Institusjoner inkl derivat 5.161 5.676 

Foretak 554.214 547.491 

Massemarked 0 0 

Pant i fast eiendom 4.774.340 4.773.402 

Forfalte engasjementer 14.380 12.541 

Obl. med fortrinnsrett 324.816 324.816 

Andeler i verdipapirfond 30.641 30.641 

Egenkapitalposisjoner 69.870 69.870 

Øvrige engasjementer 351.418 347.519 

Institusjoner med kortsiktig 
rating 

177.786 177.786 

6.509.610 6.500.296 
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Beløp i millioner kroner 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Styret

Administrerende banksjef og ledere med ansvar for risikotagning

Risikokontrollfunksjonen

Eiendeler

Renterisiko 

i millioner 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -7.492

Utlån til kunder med rentebinding -3.313

Rentebærende verdipapirer -1.247

Øvrige rentebærende eiendeler -1.200

Gjeld

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 0

Kunde innskudd med rentebinding 587

Flytende innskudd 6.011

Rentebærende verdipapirgjeld 2.088

Øvrig rentebærende gjeld 89

Utenom balansen

Renterisiko i derivater (aktivasikring) 5.145

Renterisiko i derivater (passivasikring) 0

Sum renterisiko 669



Adm. 

banksjef

Risiko –

kontroll
(uavhengig av leder 

for risikotakning)

StyretBeslutter 

rammer

Forretnings

områder

Sørge for 

gjennomføring

Kontroll

-Risikorapport

- Brudd på

rammer







 

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

1 Utsteder Grong Sparebank Grong Sparebank Grong Sparebank Grong Sparebank

2 Entydig identif ikasjonskode NO0010709520 NO0010778020 NO0010717317 NO0010636491

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven

Behandling etter kapitalregelverket

4 Regler som gjelder i overgangsperioden Tilleggskapital Tilleggskapital Annen godkjent kjernekapital Ren kjernekapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Tilleggskapital Tilleggskapital Annen godkjent kjernekapital IA

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

7 Instrumenttype (typer skal spesif iseres for hver jurisdiksjon) Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonskapital Egenkapitalbevis

8 Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner fra seneste rapporteringsdato) 35 000 000 NOK 35 000 000 NOK 30 000 000 NOK 90 000 000 NOK

9 Instrumentets nominelle verdi 35 000 000 NOK 35 000 000 NOK 30 000 000 NOK 90 000 000 NOK

9a Emisjonskurs 100% av pålydende 100 000 100 000 105

9b Innløsningskurs 100 % av pålydende 100 % av pålydende 100 % av pålydende IA

10 Regnskapsmessig klassif isering Gjeld Gjeld Gjeld - amortisert kost Egenkapital

11 Opprinnelig utstedelsesdato 24. april 2014 8. november 2016 3. september 2014 17. april 2012

12 Evigvarende eller tidsbegrenset Tidsbegrenset Tidsbegrenset Evigvarende Evigvarende

13 Opprinnelig forfallsdato 24.04.2024 08.11.2026 - IA

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet Ja Ja Ja Nei

15 Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og innløsningsbeløp

Ordinær call 24. april 2019. Instrumentet har også 

regulatorisk call som kan gjennomføres på alle 

rentebetalingsdatoer til 100 % av pålydende 

(etter inntrådte endringer i offentlig reguleringer). Ordinær call 08.11.2021. 100 % av pålydende 03.09.2019, 30 000 000 NOK IA

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett Hver rentebetalingsdato Hver rentebetalingsdato (kvartalsvis) Hver rentebetalingsdato. IA

Renter/utbytte

17 Fast eller f lytende rente/utbytte Flytende Flytende Flytende Flytende

18 Rentesats og eventuell etterfølgende innløsningsrett 3 mnd NIBOR + 2,05 % 3 mnd NIBOR + 2,70 % 3 mnd NIBOR + 3,35 % IA

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

20a Full f leksibilitet, delvis f leksibilitet eller pliktig (med hensyn til tidspunkt) Pliktig Pliktig

Delvis f leksibilitet. Bortfall eller redusert betaling 

av obligasjonsrente utgjør ikke et mislighold av 

avtalen og krav på påløpte og ikke-betalte renter 

bortfaller med endelig virkning. Full f leksibilitet

20b Full f leksibilitet, delvis f leksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp) Pliktig Pliktig Delvis f leksibilitet Full f leksibilitet

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse Nei Nei Nei

22 Ikke-kumulativ eller kumulativ Kumulativ Nei Nei

23 Konvertibel eller ikke konvertibel Ikke konvertibel Nei Konvertibel IA

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering - Nei

Obligasjonene kan nedskrives med endelig 

virkning eller konverteres til annen type gjeldene 

kjernekapital dersom Finanstilsynet eller annen 

kompetent offentlig myndighet instruerer slik 

nedskrivning eller konvertering i henhold til en 

hver tid gjeldene lovverk. 

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis - Nei Konverteres i henhold til gjeldende lovverk.

26 Hvis kovertibel, konverteringskurs - Nei Myndighetene fastsetter kurs

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri - Nei Pliktig

28 Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til - Nei Annen type gjeldende kjernekapital

29 Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til - Nei Grong Sparebank

30 Vilkår om nedskrivning Kun etter banksikringsloven Ja Ja

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning

Tap av all egenkapitalbeviskapital, 

grunnfondskapital og fondsobligasjonskapital

Finansforetaksloven §21-6 jf 

Beregningsforskriften § 16 nr 4

Hvis utsteders kapitaldekning faller under de til 

enhver tid myndighetsfastsatte nivåer for 

nedskrivning, skal obligasjonene med tillegg av 

påløpte renter kunne skrives ned i samsvar med 

de til enhver tid gjeldende regler. 

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis Hel eller delvis

Finansforetaksloven §21-6 jf 

Beregningsforskriften § 16 nr 4 Hel/delvis

33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig Endelig

Finansforetaksloven §21-6 jf 

Beregningsforskriften § 16 nr 4

Obligasjonene kan nedskrives med endelig 

virkning dersom Finanstilsynet eller annen 

kompetent offentlig mydighet instruerer slik 

nedskrivning. Og dersom den innskutte 

egenkapitalen er nedskrevet i sin helhet, skal 

obligasjonene med tillegg av påløpte renter kunne 

skrives ned helt eller delvis med endelig virkning.

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen -

Finansforetaksloven §21-6 jf 

Beregningsforskriften § 16 nr 4

Etter nedskrivning av obligasjonene kan 

utstederen skrive opp obligasjonene og betale 

obligasjonsrente i henhold til de enhver tid 

gjeldende regler for slik oppskrivning og 

rentebetaling.

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

Obligasjonene skal stå tilbake for utstederens 

alminnelige ikke-subordinerte gjeld, dog slik at 

obligasjonene med renter skal ha prioritet likt med 

annen tilleggskapital og skal dekkes foran 

utstederens kjernekapital

Ved avvikling av utstederen skal obligasjonene 

stå tilbake for all annen gjeld ustederen har, dog 

slik at obligasjonene med renter skal, med mindre 

annet er avtalt eller fremkommer av offentlig 

reguleringer, har prioritet likt med annen 

hybridkapital og skal dekkes foran utstederens 

egenkapital, herunder eierandelskapital Fondsobligasjon. Kolonne 2

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

37 Hvis ja, spesif iser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav - -



1 Utsteder Grong Sparebank Grong Sparebank Grong Sparebank Grong Sparebank

2 Entydig identif ikasjonskode NO0010769839 NO0010778012

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven

Behandling etter kapitalregelverket

4 Regler som gjelder i overgangsperioden Ren kjernekapital Ren kjernekapital Ren kjernekapital Annen godkjent kjernekapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden IA IA IA Annen godkjent kjernekapital

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

7 Instrumenttype (typer skal spesif iseres for hver jurisdiksjon) Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis Fondsobligasjonskapital

8 Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner fra seneste rapporteringsdato) 90 000 000 NOK 56 603 700 NOK 16 954 500 NOK 25 000 000 NOK

9 Instrumentets nominelle verdi 90 000 000 NOK 56 603 700 NOK 16 954 500 NOK 25 000 000 NOK

9a Emisjonskurs 104 106 106 100 000

9b Innløsningskurs IA IA IA 100 % av pålydende

10 Regnskapsmessig klassif isering Egenkapital Egenkapital Egenkapital Gjeld - amortisert kost

11 Opprinnelig utstedelsesdato 16. september 2016 16. mai 2017 9. juni 2017 8. november 2016

12 Evigvarende eller tidsbegrenset Evigvarende Evigvarende Evigvarende Evigvarende

13 Opprinnelig forfallsdato

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet Nei Nei Nei Ja

15 Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og innløsningsbeløp 08.Nov.21

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett Hver rentebetalingsdato.

Renter/utbytte

17 Fast eller f lytende rente/utbytte Flytende Flytende Flytende Flytende

18 Rentesats og eventuell etterfølgende innløsningsrett 3 mnd NIBOR + 4,90 %

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

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

Utstederen skal kunne la være å utbetale 

obligasjonsrente. Ikke betalt obligasjonsrente skal 

ikke akkumuleres eller erstattes med andre 

former for betaling. Obligasjonsrente kan kun 

utbetales innenfor rammen av de midler som i 

henhold til enhver tid gjeldende regler og lovverk 

tillates benyttet for betaling av rente. Bortfall eller 

redusert betaling av obligasjonsrente utgjør ikke 

et mislighold av avtalen og krav på på påløpte 

renter og ikke-betalte obligasjonsrenter bortfaller 

med endelig virkning

20b Full f leksibilitet, delvis f leksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp) Full f leksibilitet Full f leksibilitet Full f leksibilitet Se pkt ovenfor

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse Nei

22 Ikke-kumulativ eller kumulativ Ikke-kumulativ

23 Konvertibel eller ikke konvertibel Konvertibel

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering

Obligasjonene kan nedskrives med endelig 

virkning eller konverteres til ren kjernekapital 

dersom Finanstilsynet eller annen kompetent 

offentlig myndighet instruerer slik nedskrivning 

eller konvertering i henhold til enhver tid 

gjeldende lovverk (herunder i henhold til 

Finansforetaksloven § 21-6) herunder ved 

alvorlige former for soliditetssvikt og hvor 

myndighetene vurderer nedskrivningen eller 

konverteringen som nødvendig for å unngå 

avvikling

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis Konverteres i henhold til gjeldende lovverk

26 Hvis kovertibel, konverteringskurs Myndighetene fastsetter kurs

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri Pliktig

28 Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til Ren kjernekapital

29 Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til Grong Sparebank

30 Vilkår om nedskrivning Ja

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning

Når dekningen av ren kjernekapital faller under 

5,125 prosent på utstederens selskapsnivå eller 

på konsolidert nivå, renget både for utsteder 

alene og den gruppen der utsteder er deltakende 

foretak. Dersom utsteder er datterselskap av et 

holdingselskap, skal innslagsnivå nedskrivning 

også gjelde holdingselskapet på konsolidert 

basis.

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis

Hel/delvis. Delvis nedskrivning gjennomføres ved 

at eventuelle påløpte renter på obligasjonene 

nedskrives først, og deretter nedskrives 

obligasjonene pro rata uttrekk av obligasjoner 

mellom obligasjonseierne, eller ved at 

innfrielseskursen reduseres, eventuelt på andre 

måter som gir det tiltenkte f inansielle resultat

33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig

Obligasjonene kan nedskrives med endelig 

virkning eller konverteres til ren kjernekapital 

dersom Finanstilsynet eller annen kompetent 

offentlig myndighet instruerer slik nedskrivning 

eller konvertering i henhold til enhver tid 

gjeldende lovverk (herunder i henhold til 

Finansforetaksloven § 21-6) herunder ved 

alvorlige former for soliditetssvikt og hvor 

myndighetene vurderer nedskrivningen eller 

konverteringen som nødvendig for å unngå 

avvikling

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen

Etter nedskrivning kan utstederen skrive opp 

obligasjonene ved at de tillegges en andel av 

akkumulert overskudd. Eventuell rente skal 

beregnes av nedskrevet beløp.

35 Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har nærmeste bedre prioritet) Fondsobligasjon. Kolonne 2 Fondsobligasjon. Kolonne 2 Fondsobligasjon. Kolonne 2

Ved en eventuell avvikling av utstederen skal 

obligasjonene stå tilbake for  all annen gjeld 

utstederen har, dog slik at obligasjonene med 

renter skal, med mindre annet er avtalt eller 

fremkommer av offentlige reguleringer, ha 

prioritet likt med annen fondsobligasjonskapital og 

skal dekkes foran ren kjernekapital.

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

37 Hvis ja, spesif iser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav












