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Ansvarleg kapital Luster Sparebank 31.12.2020 

Tal i heile tusen kroner 

 
 
 
Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 

 
(A) 

Beløp på 
datoen for 
offentlig-
gjøring 

 
(B) 

Referanser til 
artikler i 

forordningen 
(CRR) 

 

 
(C) 

Beløp 
omfattet av 
overgangs-

regler 
 

2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte 
resultater 

566 152 26 (1) (c)  

6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer 566 152 Sum rad 1 
t.o.m. 5a 

 

Ren kjernekapital: Regulatoriske justeringer 

7 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig 
verdsettelse (negativt beløp) 

-2 826 34 og 105  

8 Immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt (negativt 
beløp) 

-660 36 (1) (b) og 37   

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) 

-64 645 36 (1) (h), 43, 
45, 46, 49 (2), 
79, 469 (1) (a), 
472 (10) og 
478 (1) 

 

28 Sum regulatoriske justeringer i ren kjernekapital -68 131 Sum rad 7 
t.o.m. 20a, 21, 
22, 25a, 25b, 
26 og 27  

 

29 Ren kjernekapital  498 021 Rad 6 pluss 
rad 28 hvis 
beløpet i rad 
28 er negativt, 
ellers minus 

 

45 Kjernekapital 498 021 Sum rad 29 og 
rad 44 

 

59 Ansvarlig kapital 498 021 Sum rad 45 og 
rad 58 

 

60 Beregningsgrunnlag 2 090 895  
 

61 Ren kjernekapitaldekning 23,82% 92 (2) (a)  
 

62 Kjernekapitaldekning 23,82% 92 (2) (b) 
 

63 Kapitaldekning 23,82% 92 (2) (c) 
 

64 Kombinert bufferkrav som prosent av 
beregningsgrunnlaget  

6,50% CRD 128, 129, 
130, 131 og 
133 

 

65 herav: bevaringsbuffer 2,50%  
 

66 herav: motsyklisk buffer 1,00%  
 

67 herav: systemrisikobuffer 3,00%  
 

68 Ren kjernekapital tilgjengelig for oppfyllelse av 
bufferkrav 

15,82% CRD 128 
 

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.  

 
 
 
-64 645 

36 (1) (h), 45, 
46, 472 (10), 
56 (c), 59, 60, 
66 (c), 69 og 70  

 

 


